Altijd al eens een (boek)winkel willen hebben?
Wij zoeken een coördinator van de DomShop (m/v/...)
Welkom in de Domkerk, het historisch hart van de stad. Midden in het centrum van Utrecht staat een
bijzonder gebouw. Hier lijkt de drukte van buiten opeens heel ver weg. Met zijn indrukwekkende
hoge bogen en gewelven is de Domkerk een van de middeleeuwse kerken die lijken op de
kathedralen die je misschien kent uit Frankrijk en Duitsland.
Wist je dat er zo’n 200 personen zich vrijwillig inzetten voor de Domkerk? Hier gebeurt dagelijks van
alles… zo heeft de Domkerk ook een echte shop, waar van alles te vinden is. Van de meest actuele
theologische boeken tot een prachtige selectie aan religieuze voorwerpen om cadeau te geven. Alles
in het verlengde van de eeuwenoude gebruiken van de Domkerk.
Een team van 15 vrijwilligers is actief om de winkel gevuld en open te houden voor bezoekers. Door
het afscheid van de huidige coördinator zoeken we nu iemand die dit stokje wil en kan overnemen.
Van inkopen en presentatie tot de financiële afwikkeling en lange termijnvisie, in tal van aspecten kun
en mag je meedenken en meebouwen. Een super veelzijdige vrijwilligersfunctie dus. We hopen de
functie in een tweetal te kunnen uitvoeren, waarmee de belasting +/- 16 uur per week zal bedragen.
We zijn een open gemeenschap en verwelkomen eenieder die graag wil bijdragen aan dit prachtige
monument. Daarom maakt geslacht of afkomst niet uit voor ons. Wel is kennis en goed gebruik van de
Nederlandse taal een vereiste.
Wat ga je doen?
Jij bent de bedrijfsleider van de winkel. Daarmee bepaal je hoe de trend van vandaag de dag vorm
krijgt in de Domshop. Je bent een kei in verantwoorde inkoop en beheer van voorraden en zorgt er
met het team van 15 vrijwilligers voor dat de beschikbare ruimte goed wordt benut. Zowel fysiek als
online zorg jij voor een goede representatie van de artikelen van de Domshop. Daarnaast denk jij
vanuit je rol mee in de verdere ontwikkeling van de Domshop en de kerk als geheel en de
verbeteringen naar de toekomst toe.
Wat moet je kunnen?
-

Je hebt winkelervaring en bij voorkeur ook ervaring met inkopen, zodat jij weet hoe je vraag
en aanbod goed op elkaar af kunt stemmen
Je bent bepalend voor het aanbod van de Domshop en weet dit met de 95 verschillende
leveranciers goed afgeleverd te krijgen en tijdig te vernieuwen
Alles wat de Domshop verlaat moet natuurlijk goed verantwoord worden. Daarom
verwachten we enige handigheid met financiële administratie/ rapportage en
verantwoorde inkoopkeuzes die het rendement van de Domshop positief beïnvloeden.

-

-

-

Als coördinator draag je zorg voor de vrijwilligers van de Domshop. Dit betekent praktisch
gezien dat jij de vrijwilligers begeleidt en zorgt voor een goede planning van de bezetting. Op
korte en op langere termijn
Je neemt deel in diverse overleggen over het reilen en zeilen van jouw Domshop binnen het
voltallige team van vrijwilligers; we noemen dit geheel de ‘Open Dom’
Naast het runnen van de toko op dagelijkse basis, vind je het ook leuk om na te denken over
de lange termijnvisie van de Domshop en deze vorm te geven in overleg met jouw team en
collega coördinator
Je hebt affiniteit met religie, religieus erfgoed en beseft dat je niet zomaar elk artikel vanuit
commercialiteit in de Domshop kunt inzetten. We zoeken namelijk wel een assortiment wat
passend is bij de rijke religieuze traditie van de Domkerk.

Geschrokken van wat we allemaal ‘verwachten’? Geen zorgen. Wij zijn allemaal mensen en we
realiseren ons HEEL goed dat niemand duizend pootjes heeft. Dus mocht je twijfel hebben over een
paar puntjes, dan spreken we daar graag nader over.
Wat krijg je ervoor terug?
-

Je wordt onderdeel van een leuk team vrijwilligers en verbreedt daarmee in 1 klap je sociale
netwerk
Je wordt aanspreekpunt voor de leveranciers en bepaalt de vormgeving van deze unieke
theologische winkel
Je zult in het werk in de Domshop veel ontmoetingen aangaan met bijzondere mensen die de
Domshop bewust of onbewust binnen lopen
Twee keer per jaar organiseren we een uitje of bijeenkomst voor alle vrijwilligers
En tot slot, maar zeker niet onbelangrijk: je werkt in een inspirerende en oude omgeving, te
midden van mooie producten en draagt zo bij aan het behoud en de openstelling van het
historisch hart van Utrecht.

Tijdsbesteding
Deze functie willen we graag in een tweespan vormgeven, om zo de belasting te beperken EN de
creativiteit te verhogen, zodat je met je directe collega kunt sparren. Daartoe zoeken we een inzet
van 16 uur per week (of meer).
Vragen of interesse?
Neem contact op met Lia Reedijk, coördinator ad interim van de Domkerk DomShop, via email
liareedijk@gmail.com.

Over de Domkerk
De Domkerk is dagelijks geopend en trekt zo’n 350.000 bezoekers per jaar. De bezoekers komen met
verschillende bedoelingen de kerk binnen: om de bouwkunst te bewonderen, om te mediteren in een
van de kapellen, om een kaarsje te branden voor een overleden familielid of vriend, om muziek te
beluisteren, om kaarten en boeken te kopen in de Domshop of om iets te drinken in het DomCafé.
Naast deze openstelling, zijn er bijna dagelijks ook (kerk)diensten en wordt een deel van het gebouw
regelmatig verhuurd aan derden.
Het gebruik van de Domkerk als gebouw is intensief. Dit alles vraagt een goede begeleiding, die
voornamelijk door vrijwilligers wordt gedaan. Er zijn ruim 200 vrijwilligers actief om de Domkerk open
te houden in verschillende hoedanigheden. Sommigen zijn onderdeel van de ontvangst en heten
mensen actief welkom en maken ze wegwijs. Anderen zijn geïnteresseerd in de historie van de
Domkerk en vertellen daar graag over als onderdeel van de Educatieve Dienst. Vrijwilligers zijn ook te

vinden in het DomCafé om daar de horecavoorzieningen aan te bieden, en in de DomShop, waar allerlei
historische en religieuze boeken en cadeau-tips te vinden zijn. Tot slot zijn er ook vrijwilligers
betrokken bij de muzikale en kerkelijke diensten.

