De Levend Evangelie Gemeente is per direct op zoek naar een:

Beheerder
De Levend Evangelie Gemeente is een eigentijdse, evangelische kerk waar Jezus centraal staat. Zo’n 500
mensen zijn betrokken. De kerk heeft een multifunctioneel gebouw dat midden op het kantorenpark van
Schiphol-Rijk staat (bij Aalsmeer). In het gebouw vinden veel activiteiten plaats. Ook wordt het verhuurd
aan organisaties en gebruikt voor concerten. Wij zoeken een enthousiaste en gastvrije beheerder die het
visitekaartje van de kerk wil zijn. Het betreft een betaalde functie voor 24-26 uur die als individu maar ook
als echtpaar kan worden ingevuld.
Taken van de beheerder
•
•
•
•
•
•

Je bent gastheer/vrouw bij activiteiten die in het gebouw plaatsvinden.
Je zorgt ervoor dat het gebouw schoon en netjes is en werkt hierbij samen met diverse vrijwilligers.
Je coördineert de zaalplanning voor interne activiteiten en ondersteunt praktisch waar nodig.
Je neemt initiatief om het gebouw te verhuren en coördineert alle verhuuractiviteiten.
Je zorgt voor klein technisch onderhoud.
Je houdt voorraden bij die nodig zijn voor de verschillende activiteiten.

Profiel van de beheerder
Wij zoeken een beheerder die enthousiast en gastvrij is. Daarnaast ben je:
• overtuigd christen;
• ondernemend, zelfstandig en proactief;
• sociaal en communicatief vaardig;
• gericht op samenwerken en coördineren;
• bereid om in de avonduren en in het weekend te werken;
• technische kennis van gebouwinstallaties is een pré, evenals het bezit van een BHV-diploma of de
bereidheid er één te behalen.
Wat de functie biedt
Het is een functie waar eigen inbreng en professionaliteit belangrijk zijn.
• Er is ruimte voor veel zelfstandigheid en flexibiliteit in je werk.
• Je hebt uiteenlopende contacten met gemeenteleden, vrijwilligers en (zaken)relaties.
• Je hebt de mogelijkheid om de dienstwoning naast het kerkgebouw te huren.
• Je ontvangt een mobiele telefoon en laptop.
• En krijgt een marktconform salaris.
Interesse?
Ben jij die enthousiaste, gastvrije beheerder die we zoeken? Stuur je motivatie en cv dan vóór 15 augustus
naar robert-jan@leg.nl of david@leg.nl. Ook als je vragen over de inhoud van de functie hebt, kun je een
mail sturen.

