Wij zoeken een enthousiaste, ondernemende en creatieve
kerkelijk jeugdwerker in hartje Hengelo.

Een gemeente waar bezinning en cultuur samenkomen en
ontmoeting centraal staat.

Jij herkent je in het volgende….
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Je vindt het fijn om ontmoetingen te creëren.
Je bent een goede coördinator die verder kan denken en enthousiasme uitstraalt.
De visie van de protestantste gemeente in Hengelo (OV) spreekt jou aan.
Er is belangstelling voor en kennis van wat er leeft bij kinderen/ jongeren en hun
gezinnen.
Je bent in staat om relaties en netwerken met en tussen jongeren te versterken.
Jij kunt eigen behoefte en levensvragen van kinderen/ jongeren en jonge ouders
begeleiden.
Ervaring in het jeugdwerk.
Je beschikt over agogische vaardigheden om groepen kinderen/ jongeren en jonge
ouders, te begeleiden.
Flexibel kunnen inspelen op wat er zich voordoet in kerk en samenleving.
Je hebt oog hebben voor het draagvlak en de inzet van de vrijwilligers van de
gemeente.
De HBO opleiding theologie is afgerond of is aan het eind van dit seizoen afgerond.
Bij voorkeur wonend in Hengelo of omgeving.

Dit ziet er qua werkzaamheden zo uit…
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Motiveren, stimuleren en coördineren van jeugdwerkers (vrijwilligers) voor alle
leeftijdsgroepen inhoudelijk en uitvoerend.
Je ondersteunt ouders met opgroeiende kinderen in de geloofsopvoeding.
Lid van de jeugdraad, denkt actief mee en doet voorstellen die het jeugdwerk
versterken.
Je participeert in diensten voor kinderen/jongeren en soms in ‘gewone ‘diensten.
Initiatieven nemen die de netwerken van kinderen/jongeren versterken en daarbij
ieder seizoen met alle betrokkenen een programma opstellen voor het gehele
jeugdwerk.
Actieve deelname aan het werkteam van predikanten en kerkelijk werkers.

Wij bieden…
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Een dynamisch, ambitieus en veelzijdig werkteam.
Een functie van 0,5 fte.
Een enthousiaste groep kinderen, jongeren en vrijwilligers.
Ruimte voor vernieuwing en eigen initiatief.
Breed scala aan jeugdwerk.
Een functie voor 4 jaar met een proeftijd van twee maanden.

!

Uitgangspunt is dat kandidaten ingeschreven zijn of worden in het register van
kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland.
Beloning conform de Arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland.
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Wanneer jij nu enthousiast bent geworden, mail dan jouw motivatie en cv voor 11 maart
naar mvochteloo@home.nl.
Voor extra informatie kun je bellen met Mariëlle Vochteloo, 074 2783947.
De eerste gespreksronde zal plaatsvinden in week 13 (25-29 maart).

