
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

HERV. GEMEENTE  OUDE TONGE

 

Vacature beheerder gebou-
wen

De colleges van kerkrentmeesters en diakenen zijn op zoek naar een
nieuwe beheerder voor de verenigingsgebouwen Diakonia en Aktivia
alsmede in voorkomende gevallen voor gebruik van het koor van de
kerk.  In  deze  profielschets  is  beknopt  weergegeven  wat  verwacht
wordt van een beheerder. We roepen belangstellenden op te sollicite-
ren naar de functie van beheerder. Dit kan tot 14 juni 2021 door het
sturen van een sollicitatiebrief naar  kerkrentmeesters@hervormdou-
detonge.nl.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met kerkrent-
meester Anja de Penning (06-24937241).

Profielschets

 Gemeentelid van de Hervormde Gemeente te Oude-Tonge. 

 Ondernemend met een dienstverlenende instelling. 

 Bereid om flexibele tijden / dagen te werken. 

 Zelfstandig en samen kunnen werken. 

 Goede communicatieve vaardigheden. 

 Contactpersoon / aanspreekpunt voor reserveerder / huurder van 
de gebouwen. 

 Beheren van digitale agenda qua reserveringen en/of verhuur Dia-
konia, Aktivia en koor van de kerk.

 Bespreken van evt. specifieke wensen reserveerder / huurder. 

 Coördinerende taak, zoals het organiseren en uitvoeren van de be-
sproken wensen na akkoordbevinding tussen huurder en verhuur-
der. 

 Het op de hoogte stellen van en toezicht houden op naleving van 
de geldende regels in de gebouwen. 

 Het op orde en schoonhouden van Diakonia en Aktivia.
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 Het op orde houden van de voorraad middelen in Diakonia, Aktivia 
en kerk.

 Contact onderhouden met Kerkrentmeesters en Diaconie, qua fac-
turatie uitgaven en facturatie verhuur gebouwen.

 In het bezit van EHBO en/of BHV diploma of bereid om deze te be-
halen. 

 Contracturen: 8u per week; extra uren i.v.m. externe verhuur van 
de gebouwen worden apart verrekend.

 Beloning en arbeidsvoorwaarden conform de Arbeidsvoorwaarden-
regeling Protestantse Kerk in Nederland
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