Stichting Martinikerk Groningen zoekt een coördinator verhuur Lutherse Kerk
19 uur per 1 jan 2023
Lutherse Kerk
De Lutherse Kerk is een cultuurhuis in hartje Groningen. Het gebouw heeft 2 zalen die beide volop
worden verhuurd voor het houden van bijvoorbeeld concerten, congressen, repetities, yogalessen
en trouwerijen. De verhuur van het gebouw wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting
Martinikerk Groningen. Als verhuur coördinator ben je verantwoordelijk voor de verhuur van deze
prachtige locatie, in overleg met je collega’s van de Martinikerk en de Nieuwe Kerk. Deze 3 kerken
samen, noemen we de Binnenstadskerken.
Wat ga je doen?
Je beheert de agenda, je hebt contact met klanten en zorgt er voor dat alle zaken bij de verhuur
geregeld zijn, zoals de schoonmaak, het instrueren van personeel, de inrichting van de ruimtes en de
financiële afwikkelingen. Je regelt de inkoop van horeca en de overige benodigdheden voor het
schoonmaken van het gebouw. Je signaleert eventuele problemen in het gebouw en meldt dit aan
het verantwoordelijke bestuur. Zelf ben je ook regelmatig bij events aanwezig als gastheer/vrouw
Wat vragen wij?
Je kunt goed overzicht houden, bent communicatief, dienstverlenend, gastvrij en je hebt affiniteit
met het religieuze en monumentale karakter van het gebouw. Je bent flexibel betreft je uren en je
kan zelfstandig werken. Werkervaring in de sector, zowel betaald als vrijwilligerswerk, is wenselijk.
Wat bieden we je, behalve een salaris:
Een flexibele en afwisselende baan in een prachtige omgeving.
De mogelijkheid om veel concerten mee te maken.
De arbeidsovereenkomst is in eerste instantie voor de duur van een jaar, met uitzicht op een
overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Geïnteresseerd?
Klinkt deze vacature voor jou als muziek in de oren? Mail dan voor 15dec cv met een korte
motivatiebrief naar Betty Knigge b.knigge@binnenstadskerken
Bij vragen kan je contact opnemen met Betty Knigge 06-44300563 of met Jan Haak 050 3111277.

