
 

Het kerkelijk centrum De Schakel is door de Hervormde gemeente van Bergambacht gesticht met het doel 

ruimte te bieden voor de activiteiten van de kerkelijke verenigingen die tot deze gemeente behoren en ander 

kerkenwerk in de ruimste zin van het woord. Daarnaast wordt zaalruimte beschikbaar gesteld aan organisaties, 

verenigingen en personen, die op gepaste wijze en in een positief christelijke geest vergaderingen en/of 

recepties willen houden. Het rouwcentrum is beschikbaar voor opbaring, condoleren en uitvaart voor alle 

gezindten.  

Het Bestuur van de Stichting Kerkelijk Centrum De Schakel in Bergambacht zoekt een: 

Beheerder (m/v)/ Beheerdersechtpaar  

fulltime of parttime 

Het takenpakket  

- U bent het aanspreekpunt voor onze huurders, gebruikers en bezoekers en ontvangt bezoekers 

op een gastvrije en klantgerichte wijze.   

- U beheert de verhuuragenda, regelt de bezetting van de zalen en de gewenste catering.  

- U houdt toezicht op het gebruik van het kerkelijk centrum en het rouwcentrum, en zorgt er met 

de medewerkers en vrijwilligers voor dat de zalen (inclusief techniek) gereed zijn voor de 

gebruikers. 

- U doet de personeelsplanning, de verkoopadministratie en de inkoop van voorraden. 

- U bent verantwoordelijk voor het aansturen van de medewerkers en vrijwilligers die bij het 

Kerkelijk Centrum werken, en draait mee in het team. 

- U verricht of ziet toe op schoonmaakwerkzaamheden en kleine onderhoudswerkzaamheden. 

Uw kwaliteiten  

- Goed gastheerschap 

- Flexibele instelling en proactieve houding 

- Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden 

- Goed kunnen omgaan met alle gasten van jong tot oud 

Praktische informatie 

- Wij zien mogelijkheden om deze functie als fulltime dienstverband in te vullen of om de functie 

te verdelen in parttime dienstverbanden. 

- Beloning en arbeidsvoorwaarden volgens de Horeca-CAO. 

- U bent bereid om op afwijkende werkdagen en -tijden, en af en toe op zondag te werken. 

- U heeft een afgeronde relevante opleiding op MBO+/HBO-niveau, aangevuld met diploma 

Sociale Hygiëne, BHV-diploma en diploma HACCP incl. allergenen (of bereidheid om deze 

diploma’s te behalen). 

- U heeft ervaring in een leidinggevende functie. 

- U bent woonachtig in Bergambacht of directe omgeving.  

- U onderschrijft de Christelijke identiteit en bent actief kerkelijk meelevend. 

Is uw interesse gewekt? Mail dan uw sollicitatiebrief en CV naar 

deschakel.bergambacht@outlook.com. 



Stuur gerust een mailtje naar deschakel.bergambacht@outlook.com als u vragen heeft over deze 

vacature. U krijgt zo snel mogelijk antwoord.  
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