Vacature Kerkelijk Werker – Jeugd en jonge gezinnen

Hervormde wijkgemeente De Ark (PKN) te Ede zoekt een Kerkelijk Werker (14-17 uur per week)

Wie zijn wij?
Hervormde gemeente De Ark is één van de zes hervormde wijkgemeenten in Ede.
De Arkgemeente is een brede gemeente, die gefundeerd is in de gereformeerde traditie en een open
houding heeft naar evangelische vernieuwing. Ons kerkgebouw staat in de wijk Veldhuizen en we
willen present zijn voor onze wijkbewoners als een ‘stad op een berg’.
Er zijn veel jonge gezinnen en jeugd in de kerk en er is bloeiend jeugdwerk.
Deze functie kan worden gecombineerd met een zelfde soort functie, in de Kleopasgemeente waar
men 3 uur ondersteuning zoekt.

Wie zoeken wij?
Een jeugdwerker die:
 een gedreven, motiverende en enthousiasmerende werkhouding heeft;
 visie heeft op het jeugdwerk;
 die creatief, initiatiefrijk en verbindend is;
 een voorbeeldfiguur is voor kinderen en jongeren.
Wat vinden wij belangrijk?
 een afgeronde opleiding kerkelijk werker;
 de registratie als kerkelijk werker bij de Protestantse Kerk in Nederland.
 een levend geloof, passend bij de identiteit van onze wijkgemeente;
 begrip en inlevingsvermogen voor de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren;
 we hebben voorkeur voor iemand die binnen de gemeentegrenzen woont of zou kunnen
komen wonen;
 relevante werkervaring in het kerkelijk jeugdwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger.
Wat ga je doen?
 toerusten van teams leidinggevenden van ons jeugdwerk en jeugdpastoraat;
 participeren in een pastoraal team;
 meedenken met beleidsontwikkeling samen met de jeugdraad;
 geven van catechese
 de vrijwilligers inspireren, motiveren en coachen.
 voorbereiden en verzorgen van jeugd- en gezinsdiensten
 coördineren van een toerustingsprogramma voor doopouders en kinderen;
 adviseren van de jeugdraad en de kerkenraad
 in overleg met de kerkenraad van de Kleopasgemeente ondersteunen van het jeugdpastoraat
en jeugdwerk via flexibele inzet, gemiddeld 3 uur per week.
Wat bieden wij:
 een dienstverband van 14 tot 17 uur perweek ( 0,389-0,472 FTE);
 een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging;
 salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao van de Protestantse Kerk in Nederland.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij :
Jeugdouderling Frank van Steenbeek, tel. 0318-630633 e-mail. f.g.vanSteenbeek@uu.nl
Uw sollicitatie kan naar:
De scriba van de wijkgemeente,
M. Mannee, Dijkhof 89, 6715 DW Ede.
e-mail: scriba.de-ark@hervormdede.nl
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 1 juni 2019.
De sollicitatiegesprekken staan voorlopig gepland in week 25.

