Vacature Commercieel Manager Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
Sint Janskerk Vrijthof Maastricht| Kloosterkerk Valkenburg| Hervormde kerk Vaals

0,4 FTE
Per 1 september 2022
Open, vitaal en gastvrij, dat ben jij. Je zoekt een uitdagende baan in een speciale, historische en
spirituele omgeving. Je vindt het belangrijk dat erfgoed bewaard en benut wordt. Je werkt samen
aan een open en levendige kerk, die vernieuwt en inspireert. Je vindt het waardevol om daar een
steentje aan bij te dragen. Word jij hier enthousiast van? Dan is deze baan bij de protestantse kerk
in Maastricht en het Heuvelland iets voor jou!
Wie zijn wij?
De Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (PGMH) is een kerkelijke gemeente met vier kerken in
Maastricht en het Heuvelland. Van drie kerken zijn we ook eigenaar van het gebouw, namelijk van de
monumentale St. Janskerk aan het Vrijthof in Maastricht, de Kloosterkerk in Valkenburg en de
Hervormde Kerk in Vaals. In Gulpen kerken we in Gemeenschapshuis ’t Gulperhoes.
We zijn een vitale, open gemeenschap, die haar gebouwen graag voor andere activiteiten
beschikbaar stelt.
Wat zoeken we?
We zoeken een commercieel manager die de verhuur van onze gebouwen in goede banen leidt.
Daarbij kun je denken aan bijeenkomsten van de Universiteit Maastricht, concerten en
kooruitvoeringen, bruiloften, bijeenkomsten met landelijk bekende sprekers en/of gasten, de
Maastricht Antiquarian Book & Print Fair (MABP) etc.
Wat vragen we van je?
 Je bent een belangrijk gezicht en het ‘visitekaartje’ zowel naar buiten als binnen onze eigen
gemeenschap, je verbindt en hebt een goed gevoel voor wat er in de wereld om je heen
leeft.
 Je bent gastvrij, ondernemend en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
 Je weet goed af te stemmen op de behoeften van de verhuurders en gebruikers van de
gebouwen.
 Je onderhoudt het netwerk van contacten en breidt dit uit.
 Je denkt en handelt commercieel en je hebt tegelijk oog voor de sociaal-maatschappelijke en
religieuze functie van de gebouwen.
 Je functioneert zelfstandig en kunt veel eigen verantwoordelijkheid aan. Je houdt van
pionieren en je denkt in oplossingen.
 Je hebt een afgeronde HBO-opleiding of een gelijkwaardig denkniveau.
Wat houdt het werk in?
De commercieel manager is tezamen met andere leden van het team verantwoordelijk voor:
- Afwikkeling van aanvragen voor verhuur
- Rondleidingen, uitleg geven over mogelijkheden van verhuur
- Bijhouden van agenda
- Maken van offertes en afsluiten van verhuurovereenkomsten
- Administratieve taken zoals rekeningen, financiële overzichten, e-mail, etc.
- Fondsenwerving en bevorderen van inkomsten uit toerisme.
Om dit te realiseren werk je vaak samen met externe partijen zoals een cateraar, vormgever en
communicatie- of webbureau.

Goed om te weten!
- In deze functie werk je samen met een team van gebouwbeheerders, gastheren- en vrouwen
en vrijwilligers, die zorgen voor de gewenste inrichting en de gebruikers gedurende hun
verblijf begeleiden.
- Onze huidige commercieel manager vertrekt per 1 september, maar is nog beschikbaar om
haar opvolger in te werken.
- Binnen ongeveer een jaar komt de functie gebouwbeheerder/gastheer Sint Janskerk vacant
(16 uur per week). Het is mogelijk deze functie met de functie van commercieel manager te
combineren.
- De werktijden zijn flexibel, en kunnen plaatsvinden zowel in als buiten kantooruren.
- De arbeidsvoorwaarden van Protestante Kerken Nederland (PKN) zijn van toepassing, de
salariëring is loopt tot maximaal € 3.351,- bruto per maand bij een voltijdsdienstverband,
passend bij opleiding en werkervaring.
- In onze arbeidsvoorwaarden zijn onder meer opgenomen de reis- en verblijfkosten
dienstreizen, voor woon-werkverkeer en een regeling tegemoetkoming studiekosten.
Meer informatie?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Gerard Beerkens, beheerder van de
Sint Janskerk, gmn.beerkens@gmail.com
Neem ook eens een kijkje op onze websites: Verhuur - Sint Janskerk Maastricht
(stjanskerkmaastricht.nl) of Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
Sollicitaties voor 15 augustus 2022 graag richten aan de scriba van de kerkenraad van de PGMH, de
heer Pieter Caljé, pgmhscribaat@gmail.com
Op 18 en 19 augustus 2022 vinden de gesprekken plaats.

