Stichting Kerken Kijken Utrecht
Nergens in Nederland staan zoveel kerken als in de historische binnenstad van Utrecht, ooit het
centrum van het Christendom in Nederland. Hoewel alle kerken hetzelfde doel dien(d)en, heeft
iedere kerk heeft zijn eigen karakter, unieke geschiedenis en rol in de stad. Stichting Kerken Kijken
Utrecht (KKU) zet zich al bijna 40 jaar in om dit erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken door de
kerken open te stellen voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Een grote groep vrijwilligers
verwelkomt en informeert geïnteresseerden. Met de viering van het 900-jarig bestaan van de stad
Utrecht (2022) en het jubileum van de Stichting in het vooruitzicht, zoekt het bestuur van KKU voor
de uitvoering van ondersteunende werkzaamheden en het verbeteren van de bezoekerservaring per
eind 2021 een enthousiaste

projectcoördinator
voor 6 tot 10 uur per week (afhankelijk van het seizoen), woonachtig in de stad Utrecht met een
passie voor (religieus) erfgoed en in bezit van een goede fiets.
Taken van de projectcoördinator


Ontwikkelen of upgraden van de informatievoorziening, van folders tot podcasts



Selecteren en aanschrijven van fondsen voor projectsubsidie



Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk in de stad



Monitoren van de jaarplanning



Organiseren van trainingen of cursussen voor vrijwilligers, slot- en openingsbijeenkomsten



Up-to-date houden van de website



Posten van berichten op social media



Ondersteuning bestuur bij allerhande voorkomende taken: breed inzetbaar, naast
inhoudelijk dus ook praktisch ingesteld

Profiel


HBO+ / WO geschoold, bij voorkeur een master Geschiedenis of Museumstudies



Aantoonbare affiniteit met (religieus) erfgoed



Positieve ervaring met het werken in een vrijwilligersorganisatie



Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal



Ervaring met het zelfstandig schrijven van teksten voor variërende doelgroepen



Kan goed zelfstandig werken, in nauwe afstemming met bestuur



Communicatief, sociaal intelligent en verbindend



Proactief, komt met goed doordachte voorstellen



Flexibel: het jaar kent drukkere en minder drukke periodes



Betrokken, verantwoordelijk, betrouwbaar

Betaling vindt plaats op basis van een ZZP-overeenkomst of door middel van een Payroll-organisatie.
Salaris afhankelijk van kennis en ervaring.
Zie jij jezelf als spin in dit web? Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 10 november naar
secretaris@kerkenkijken.nl
Voor vragen over de werkzaamheden of vacature, neem contact op met Bert-Jan Brussaard
(voorzitter) tel 0622309966.

