Vacature van een voltijdse koster - logistiek medewerker (m/v/x)
Parochie Sint-Germanus Tienen
Ben je op zoek naar een job waarin je kan bijdragen aan je eigen parochie? Ben je vertrouwd met de
christelijke waarden? Ben jij bovendien handig en doe je af en toe klusjes en kleine herstellingen?
Dan is deze job jou op het lijf geschreven!
Je takenpakket
- Je zorgt ervoor dat alle erediensten in de kerken waardig en vlot kunnen verlopen. Je doet de
praktische voor- en nazorg van alle kerkdiensten.
- Bovendien sta je in voor het dagdagelijks beheer en toezicht van de kerkgebouwen. Je rapporteert
aan de bedienaar van de erediensten en aan de kerkraad.
Logistieke taken:
- Je opent en sluit de gebouwen conform de veiligheidsregels, op de daartoe aangegeven tijden.
- Je bereidt het kerkgebouw (of nevenruimten) voor de geplande liturgische diensten en evenementen.
- Je ruimt op in de kerk en je houdt alle toebehoren zoals het liturgisch vaatwerk en de gewaden netjes.
- Je coördineert grotere reinigingswerken in overleg met de toegewezen firma’s en met
vrijwilligersteams.
Technisch ondersteunende taken:
- Je voert kleine herstellingen/klusjes uit in de kerkgebouwen: een lekkende kraan, een verlichting
herstellen, een tochtstrip vervangen, …
- Je stelt defecten vast en neemt contact met de betrokken hersteller
Administratief ondersteunende taken:
-Je bent het administratief aanspreekpunt van de parochianen inzake: huwelijken, doopselvieringen,
uitvaarten …
- Je overlegt met de bedienaar om deze diensten in te plannen
Wie zoeken we?
- Je bent vertrouwd met de katholieke liturgie en je hebt voeling met de christelijke waarden
- Betrouwbaarheid en correct werken vind je belangrijk
- Zelfstandig werken doe je graag en je waardeert een rustige werkomgeving
- Je bent handig en weet je plan te trekken bij kleine klusjes en herstellingen
- Je bent bereid om in het weekend en buiten de kantoortijd te werken
- kan omgaan met flexibele werktijden
Wat bieden we je?
- We bieden je een gepaste verloning en vakantieregeling, de parochie valt onder de regeling van
openbare besturen.
- Een boeiende werkomgeving en een gevarieerde functie.
- Een goede werk-privébalans is belangrijk. Je werkt volgens een dynamisch uurrooster in een 38
urenweek.
Over ons
Onze parochie Sint-Germanus is een nieuw samengestelde parochie, bestaande uit de vroegere
parochies van Sint-Germanus, van het Heilig Hart, van de Onze-Lieve-Vrouw ten Poel en van SintLambertus, allen gelegen in Tienen. Een gedreven kerkraad bestuurt deze nieuwe parochie.
Hoe solliciteren?
Bezorg je CV en motivatie aan Staf Thomas, voorzitter van de kerkraad:
staf.thomas@telenet.be
Veemarkt 36 / 3300 Tienen
Heb je vragen over de inhoud van de job? Contacteer Staf Thomas op: 0468/186 756
De indiensttreding is voorzien vanaf 1/1/2023. Je kan solliciteren t.e.m. 25/11/2022.

