VACATURE

FACILITAIR MEDEWERKER
32 uur per week

Kruispunt is een open en gastvrije christelijke kerk. Met ons gebouw willen we dat uitstralen in
Vathorst en omgeving. Onze kerk is een thuis voor de 1700 gemeenteleden en open voor iedereen.
Op zondag in een gezamenlijke kerkdienst, maar ook doordeweeks voor andere activiteiten. Om die
gastvrijheid waar te blijven maken, zoeken we een facilitair medewerker. Ben of ken jij iemand die
ons daarbij wil helpen?
Wat ga je doen?
Als vaste gastheer / -vrouw ben jij in het gebouw herkenbaar aanwezig en gastvrij. Je helpt actief
mee om het gebouw een plek te laten zijn waar Gods liefde merkbaar is.
Naast de zondagse diensten en interne activiteiten, wordt ons gebouw ook regelmatig verhuurd aan
diverse organisaties voor vergaderingen, congressen, opleidingsdagen en andere bijeenkomsten. Jij
ontvangt de gasten, wanneer gevraagd organiseer je de catering en uiteraard ben je de vraagbaak
voor onze gemeenteleden en aanwezige gasten.
Daarnaast verricht en coördineer je werkzaamheden die nodig zijn om het gebouw in goede staat te
houden. Dit betekent dat je betrokken bent bij het (uitbesteden van) onderhoud en het interne
gebruik. Je coördineert de extern verhuur van het gebouw.
Wie ben jij?
● Je bent uitnodigend, gastvrij en toegankelijk. Gasten en gemeenteleden voelen zich bij jou
en door jou thuis, en welkom.
● Je kunt goed organiseren en ben een prettige collega om mee samen te werken.
● Je bent ﬂexibel inzetbaar en je werkt samen met meerdere vrijwilligers uit het beheerteam
van de gemeente.
● Je bent bekend met technische installaties of vindt het leuk om te leren hoe ze werken. Het
is de bedoeling dat je het onderhoud doet en kunt uitleggen aan de diverse gebruikers hoe
ermee om te gaan.
● Je hebt certiﬁcaten voor BHV en Sociale Hygiëne of wilt deze behalen.
● Je bent actief belijdend christen en je kunt van harte de liefde van God uitdragen in je werk.
Goede arbeidsvoorwaarden
Voor deze functie volgen we de CAO kerkelijk werk van de PKN. Op zondagen ben je vrij. Op die dag
faciliteren anderen, zoals de vrijwillige kosters, de activiteiten in Kruispunt.
Meer informatie
Wil je meer informatie over de functie en de werkzaamheden weten? Er is een uitgebreide
functiebeschrijving beschikbaar voor deze vacature. Neem contact op met Bart Rietveld, bestuurslid
Huisvesting van de Stichting van Beheer via beheercoördinator@kruispuntvathorst.nl of 06-31741659.
Meer informatie over Kruispunt lees je op https://kruispuntvathorst.nl/
Solliciteren
Ben je enthousiast en zou je graag als facilitair medewerker van het prachtige Kruispuntgebouw aan
de slag willen? Neem dan contact op met het KP-bestuurslid Huisvesting en Financiën: Arriën Boes,
huisvestingenﬁnanciën@kruispuntvathorst.nl, 06-24969586.

