De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum is op zoek naar geschikte kandidaten voor
de functie van

koster
De werkzaamheden van deze koster met beperkte taakomvang concentreren zich op de Andreaskerk in Wijnaldum
en de Sint Joris Tsjerke in Oosterbierum. Het kosterschap is ingebed in de visie van de kerkenraad dat
•
•
•

de kerkelijke gemeente een open en gastvrije gemeenschap is,
erediensten en activiteiten in de kerkgebouwen met zorg en aandacht zullen plaatsvinden,
het kerkgebouw een open plaats van gebed en ontmoeting is waar iedereen zich welkom en thuis mag
voelen.

Het College van Kerkrentmeesters functioneert als werkgever van de koster, het uitvoerende werk van de koster
wordt aangestuurd door het moderamen van de kerkenraad en betreft
•
•
•

alle relevante kosterwerkzaamheden aangaande erediensten en activiteiten,
zorg voor en onderhoud van de kerkelijke gebouwen,
nader overeen te komen taken, vastgelegd in de instructie bij de aanstellingsbrief.

Van de koster verwachten wij dat hij/zij
•

•
•
•

voldoende technische, organisatorische, representatieve en contactuele bekwaamheden en vaardigheden
bezit voor de uit te voeren werkzaamheden en de bereidheid heeft om zich in deze bekwaamheden verder
te laten scholen,
het college van kerkrentmeesters zelfstandig adviseert over aandachtspunten betreffende de kerkelijke
gebouwen en het kerkelijke leven,
in goed overleg met het college van kerkrentmeesters de kerkenraad extern vertegenwoordigt ten behoeve
van het kosterswerk, het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en monumentale eigendommen,
uitstekend kan samenwerken met professionals en vrijwilligers.

De functie van koster in onze kerkelijke gemeente is ingedeeld in schaal 2 volgens de 'Arbeidsvoorwaardenregeling
Protestantse Kerk in Nederland'. De aanstelling is in eerste instantie voor 8 uren per week en voor bepaalde tijd (11
maanden, waarvan 1 maand proeftijd) met uitzicht op een vast arbeidscontract. Aanstelling en benoeming vindt
plaats door de kerkenraad. Uw brief waarin u uw sollicitatie motiveert kunt u vóór 16 oktober a.s. sturen naar:
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum
t.a.v.: sollicitatiecommissie kosterschap
Hoarnestreek 5
8854 RP Oosterbierum
Informatie over de functie kunt u inwinnen bij ouderling-kerkrentmeester dhr. D. Steenstra, telefoon: 0518-481407

