
‘Als bezoekers na hun bezoek aan de kerken naar mij toekomen om te zeggen dat ze het een 

bijzonder bezoek vonden, dan is mijn werkdag geslaagd!’ vertelt medewerker Henriëtte. 

‘Jaarlijks komen er ongeveer 250.000 verschillende bezoekers langs en ik vind het fantastisch 

om ze de waarde te laten zien van de Oude én Nieuwe Kerk.’ ‘Mijn werkplek is echt uniek!’ 

Henriëtte vertelt enthousiast verder: ‘wat mijn werk daarnaast interessant maakt, is dat ik er 

samen met het hele team voor zorg dat mensen enthousiast aan hun bezoek beginnen en nóg 

enthousiaster weg gaan.’ ‘Ik heet mensen hartelijk welkom en help ze bijvoorbeeld verder met 

hun praktische én inhoudelijke vragen over de historie en de kerkelijke functie van het gebouw.’ 

Word jij mijn nieuwe collega?  

 

Medewerker Oude & Nieuwe Kerk Delft 

 

Wat ga je doen? 

- Entreetickets verkopen 

- Souvenirs verkopen in de shops van de kerken en in de winkel op het Marktplein (Markt 73) 

- Uiteenlopende vragen beantwoorden over de kerken en de toren  

- Bezoekers naar de toren begeleiden 

- De winkels en aangrenzende ruimtes schoonmaken 

Wat verwachten we van jou? 

- Je bent minimaal één dagdeel beschikbaar op zaterdag, daarnaast is er de mogelijkheid om 

extra dagdelen te werken in bijvoorbeeld de vakanties. 

- Je hebt een klantgerichte en representatieve houding 

- Je bent stressbestendig 

- Je bent proactief en je bent een teamplayer 

- Je hebt geen moeite met een simpele rekensom 

- Je spreekt goed Nederlands en Engels en eventueel een derde taal zoals Duits of Frans 

- Je bent 16 jaar of ouder 

Wat bieden wij? 

- Een unieke werkomgeving in prachtige monumentale kerken 

- Een functie met internationaal karakter binnen een professionele organisatie 

- Een enthousiast team en een collegiale sfeer 

- Een salaris volgens arbeidsvoorwaardenregeling PKN, Schaal 3 

 

Ja, ik wil deze baan 

Stuur je sollicitatie vóór 6 april 2022 per mail naar Hugo Overvoorde  (Operationeel Manager  

Oude & Nieuwe Kerk) via hovervoorde@onkd.nl 

Meer informatie? 

Stel je vraag gerust via bovengenoemd mailadres, wandel eens binnen om de sfeer te proeven 

of neem een kijkje op onze website www.onkd.nl 
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