Wij zoeken op korte termijn een
kerkelijk werker jeugd in Zeist (0,6-0,8 fte)
Wie we zijn
Bethel en De Bron, twee van de zeven wijkgemeenten binnen de Protestantse Kerk in Zeist,
trekken al een poosje samen op om te kijken naar verduurzaming van het jeugdwerk. In de
afgelopen jaren is onderzoek gedaan en zijn de wensen in kaart gebracht, nu zijn we op zoek
naar iemand die ons helpt deze ideeën vorm en inhoud te geven.
Wat je gaat doen
Het is ons verlangen dat al onze jongeren zich gezien en gekend weten. Daar ligt een grote
uitdaging. Jij bent de spin in het web. Je gaat in beide wijkgemeenten samen met de
vrijwilligers het jeugdwerkaanbod opbouwen, versterken en uitbouwen. Denk hierbij aan
diverse clubs, catechese, jongerenpastoraat, etc. De focus ligt hierbij op jeugd vanaf 10 jaar.
Naast direct contact met de jongeren werk je samen met de jeugdwerkvrijwilligers,
ondersteun en coach je hen, ook proactief, waar nodig. Ook het aangaan en onderhouden
van contacten met derden binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap (bijvoorbeeld
ouders, ambtsdragers maar misschien ook wel de lokale overheid) hoort tot je
werkzaamheden.
Wat we van jou verwachten
Je hebt een levende relatie met God. Je bent belijdend lid van een kerkgenootschap, bij
voorkeur van de Protestantse Kerk in Nederland. Je hebt hart voor jongeren en weet wat er
leeft. Je kunt goed overweg met internet en social media. Je kunt zowel organiseren als
stimuleren.
Je bent bereid zichtbaar te zijn voor de jongeren; onder andere door regelmatig de
kerkdiensten te bezoeken en te participeren in het jongerenwerk. Een aanzienlijk deel van
het werk zal plaatsvinden in avonden en weekenden.
Je hebt HBO werk- en denkniveau, een relevante opleiding en je kunt goed zelfsturend
werken. Je bent kritisch, een tikje eigenwijs, een doorzetter en je denkt in creatieve
oplossingen wanneer het soms anders loopt dan verwacht.
Wat bieden wij
Een uitdagende en inspirerende baan met veel ruimte voor eigen inbreng.
Arbeidsvoorwaarden conform de regeling kerkelijk werkers van de PKN, inschaling op basis
van opleiding en ervaring. We bieden een contract voor één jaar met uitzicht op verlenging
bij gebleken geschiktheid.
De procedure
Spreekt deze vacature je aan? We ontvangen je motivatiebrief en CV graag uiterlijk vrijdag
15 februari a.s. per mail op geeskedonze@wijkgemeentedebron.nl. De gesprekken staan
gepland op woensdagavond 20 februari 2019.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Willine Sonnenberg, jeugdouderling
Bethel op 06-17506452 of Geeske Donze, ouderling jeugd en gezin De Bron, op 06-47262110
(contact bij voorkeur na 19.00 uur of in het weekend).
www.bethelzeist.nl en www.wijkgemeentedebron.nl

