Werving koster Carnisse Haven

Plaats van de wijkgemeente

Carnisse Haven is een Protestantse Wijkgemeente in Barendrecht.
Het kerkelijk centrum Carnisse Haven is gelegen aan de Noordersingel 30 in Carnisselande.
Behalve Carnisselande omvat de kerkelijke wijkgemeente ook de geografische woongebieden
Smitshoek en Portland. Zoals uit de naam wijkgemeente valt af te leiden, is Carnisse Haven geen
zelfstandige gemeente binnen de (landelijke) Protestantse kerk in Nederland (PKN). Het vormt
één van de wijken binnen de Protestantse Gemeente te Barendrecht. Carnisse Haven zoekt op
korte termijn een

Koster (v/m) voor 20* uur per week
Voornaamste taken
Binnen de door de kerkrentmeesters gestelde kaders:
− verzorgen van het gastheerschap namens de Carnisse Haven gemeente;
− beheer van het complex ten behoeve van kerkelijke activiteiten en activiteiten van derden;

−

verrichten van horecataken voor bovengenoemde activiteiten .

Functie-eisen
−
−
−
−
−
−

Minimaal MBO werk- en denkniveau.
Bereidheid om ook ’s avonds en in het weekend te werken.
BHV-diploma (of bereid dit te verwerven)
Certificaat Sociale Hygiëne (of bereid dit te verwerven)
Basiskennis brandveiligheid (of bereid deze te verwerven).
Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

Arbeidsvoorwaarden
−
−

−

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor één jaar, die in principe daarna wordt omgezet in
een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) is van toepassing. De functie is ingedeeld in schaal 4.
*) De PKN-overurenregeling voor kosters is van toepassing .

Informatie
Voor meer informatie over Carnisse Haven, zie http://www.carnissehaven.nl
Voor meer informatie over deze functie met nadere specificatie van de werkzaamheden kunt u
per e-mail contact opnemen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, ouderlingkerkrentmeester, de heer Aad Boonstra, aadboonstra@hotmail.com
Telefonisch kunt u hem ’s avonds na 8 uur bereiken onder telefoonnummer 06-2180 3665

Reageren
U kunt uw schriftelijke motivatie en CV uiterlijk 15 april 2019 sturen naar
aadboonstra@hotmail.com

