
Bent u de gemotiveerde, vriendelijke empathische koster/beheerder 
die wij voor 20 uur per week zoeken?

Wie zijn wij
Wij zijn  de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes, Onze gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk 
Nederland. Wij zijn een gemeente met  veel vrijwilligers waar ruimte is voor verschillen in persoonlijke 
geloofsbeleving. Hierdoor voelen veel verschillende mensen zich bij ons thuis. Wij zijn een  gemeente, 
met voornamelijk ouderen en een kleine groep gezinnen met jonge kinderen. 
Als koster/beheerder ben je mede het gezicht van onze kerkelijke gemeente .Gastvrijheid is je dan ook 
op het lijf geschreven. Wij bieden een interessante, zelfstandige functie met veel ruimte om vorm te 
geven aan  de invulling van de functie.

Wat ga je doen?
• Je brengt het kerkgebouw of de kerkzalen in gereedheid voor kerkelijke activiteiten;
• Je begeleidt als koster de erediensten rouw- en trouwdiensten;
• Je  zet koffie en thee bij kerkelijke bijeenkomsten en vergadering;
• Je bent verantwoordelijke voor het (laten) uitvoeren van klein onderhoud en de schoonmaak
• Je koopt koffie, thee e.d. en schoonmaakartikelen in;
• Je bent aanspreekpunt m.b.t. de verhuur van het kerk en  de kerkzalen;

Wat neem je mee?
• Je hebt een MBO werk-/denkniveau en eventueel  ervaring in een vergelijkbare functie;
• Je hebt een open en gastvrije houding;
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een representatieve uitstraling;
• Je kunt goed samenwerken;
• Je bent flexibel en vindt het geen probleem om ’s avonds en in het weekend te werken;
• Je bent in het bezit van een BHV diploma en een verklaring Sociale Hygiëne of bereid dat te halen;

Wat bieden wij?
Wij bieden een salaris van circa €1.400 bruto per maand (bij dienstverband van 20 uur/week), afhankelijk 
van kennis en ervaring. Dit is salarisschaal 6 van de PKN. Daarnaast krijg je 8% vakantietoeslag en 
een eindejaarsuitkering van 8,3%. Een aanstelling voor 1 jaar en als het van beide kanten goed bevalt 
aansluitend een vast aanstelling. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de 
regelingen van de PKN (zie website van de Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaarderegeling 
-2023A ).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
• Flexibele werkuren
• Pensioen
• Eindejaarsuitkering

Mocht u interesse hebben stuur ons dan uw sollicitatiebrief met CV naar b.kroon.hofman@gmail.com of 
bel voor informatie Renee Kuperus 06 53 95 34 58


