VACATURE
Jongerenwerker (0,6 fte)
Met focus op:
➢ Het aanmoedigen van de 12+ jeugd in onze gemeenten in hun relatie met God.
➢ Het in het oog krijgen en houden van al onze jongeren.
➢ Het toerusten van de jeugdwerkers in hun roeping en taak voor onze jongeren.
Jongerenwerker in Bethel en De Bron (Zeist)
Bethel en De Bron zijn gemeenten die kinderen en jongeren een werkelijke plek willen
geven. Naast vrijwilligers krijgt de jongerenwerker een belangrijke rol in het
jongerenwerk.
Wat zijn je belangrijkste taken als jongerenwerker?
-

Als kwartiermaker meewerken aan de uitvoering en verdere opzet van het
jeugdwerkbeleid, met name op het gebied van de 12+ jeugd.

-

Het uitvoeren en verder helpen opbouwen van gezins- en jongerenpastoraat.

-

Het stimuleren van betrokkenheid van jongeren en het bijdragen aan geestelijke
verdieping door het voeren van geloofsgesprekken met jongeren, groepsgewijs en
individueel.

-

Het toerusten en coachen van jeugdwerkers.

-

Ontwikkelen en leiden van vieringen.

-

Samenwerken met de verschillende werkers, organen binnen de gemeente, zoals de
predikanten, kerkenraad, bediening Jeugd en Gezin, koster etc….

-

Onderhouden en uitbouwen van het interkerkelijke netwerk in Zeist. Kennis van de
landelijke kerkelijke kaart, landelijke jeugdorganisaties – en activiteiten een pré.

Wat verwachten we van jou?
−

Een relevante opleiding op HBO niveau.

−

Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in vergelijkbare context.

−

Je hebt een levende relatie met de Here Jezus en bent belijdend lid, bij voorkeur van
de PKN.

−

Je bent bereid mee te leven met onze gemeenten, o.a. door regelmatig bezoek van de
diensten.

−

Je hebt kennis en ervaring van de leefwereld van jongeren in deze tijd.

−

Je bent bereid tot het werken in de avonduren en de weekenden.

−

Je kunt zowel zelfstandig werken als samenwerken.

En verder herken jij je in:
−

Je hebt een passie voor jeugd en jongeren.

−

Je bent samenbindend en relatiegericht.

−

Je hebt goede communicatieve vaardigheden: zowel in luisteren, schrijven als
spreken.

−

Je bent flexibel, creatief, stressbestendig en enthousiast, een doorzetter wanneer het
anders loopt dan verwacht. Je bent in staat om op opbouwende wijze kritisch te zijn.

Wat hebben wij jou te bieden?
−

Een uitdagend en inspirerend werkveld met betrokken gemeenteleden.

−

Arbeidsvoorwaarden conform regeling kerkelijk werkers in de PKN.

−

Contract voor 1 jaar met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid o.b.v. 0,6
fte.

De procedure
In plaats van een sollicitatiebrief ontvangen wij graag jouw CV + beantwoording van
onderstaande vijf vragen. Creativiteit wordt gewaardeerd!
1.
2.
3.
4.
5.

Wat betekent het geloof/de kerk voor jou?
Hoe bereik jij jongeren die niet bereikt willen worden
Hoe ziet, in de ideale wereld, de kerk voor jongeren eruit?
Wat maakt jou geschikt als jeugdwerker in een kerkelijke gemeenschap?
Wat zou het onderwerp zijn van jouw eerste jongerendienst en waarom?

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Je kunt reageren tot en met vrijdag 22 juni 2018. De sollicitatiegesprekken staan gepland
voor maandag 25 juni tussen 19:00-22:00 uur.
Solliciteren? Vragen? Mail naar: marleenvoortmanklomp@gmail.com of bel naar
0612750668.
Wil je meer weten over onze gemeentes? Zie www.bethelzeist.nl en
www.wijkgemeentedebron.nl

