OP ZOEK NAAR EEN
JEUGDWERKER (± 16 UUR, M/V)
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Driebergen en de Nederlands Gereformeerde Kerk Doorn
werken al een 4-tal jaren samen aan het jeugdwerk. We zoeken versterking voor 2 jaar, om een
extra impuls te geven aan het jeugdwerk. Ben jij die jeugdwerker die daar graag aan wil bijdragen? Dan komen we graag met jou in gesprek!

Algemene punten:

De jeugdwerker (kerkelijk werker) komt te werken binnen onze beide gemeenten. We zijn beiden streekgemeenten en hebben nu geen predikant. We hebben een gezamenlijke jeugdraad
die het jeugdwerk oppakt met vrijwilligers uit beide gemeenten. Gezamenlijk hebben we ca. 70
kinderen / jongeren. Van deze groep zijn er ca. 40 tussen de 12 en 18 jaar.
Binnen ons jeugdwerk hebben we verschillende activiteiten: - Kings Kids (tijdens de kerkdienst);
- Een 3-tal catechese groepen; - Youth Alpha; - Buddy’s; - jeugdweekend; - jeugddiensten en
jongerenpraatjes. De jeugdraad is hiervoor verantwoordelijk en mede organisator.
De jeugdwerker opereert (vaak zelfstandig) binnen de kaders van het kerkelijk beleid en specifiek het jeugdwerkbeleid. De jeugdwerker werkt nauw samen met de jeugdraad en vrijwilligers.
De jeugdwerker moet in staat zijn tot een bewuste, doelgerichte manier van werken met oog
voor de omgeving waarin hij of zij acteert. Het verbinden met jongeren is noodzaak.

Doel:

Het doel van de jeugdwerker is in de komende 2 jaar vooral de jongeren en andere gemeenteleden te activeren, toe te rusten en zelf actief zaken op te pakken en aan te jagen die bijdragen aan de onderlinge verbondenheid als volgelingen van Jezus. De jeugdwerker levert zo een
belangrijke bijdrage aan dat jongeren hun plek in het gemeenteleven zien en beleven, waarbij
ieder zich thuis, veilig en verbonden voelt.

Organisatorische positie:

De jeugdwerker werkt in opdracht van de jeugdraad. Als jeugdwerker legt je verantwoording
af aan de jeugdraad. De jeugdwerker werkt intensief samen met de jeugdraad, catecheten en
overige vrijwilligers. Er wordt veel eigen initiatief en zelfstandig werken verwacht.

Wat:
•
•
•
•
•
•

Het verzorgen van catechese aan een groep middelbare scholieren;
Het coachen van de andere catecheten en Kings Kids-leiders;
Het éénmaal in de 6 weken organiseren van een jeugddienst samen met de jongeren 		
(en als het jouw talent is, daarin voor gaan);
Het aanjagen van het buddyschap en senior buddy’s daarbij toerusten;
Het stimuleren en mede organiseren van jeugdactiviteiten (samen met de jongeren en
andere gemeenteleden)
Het stimuleren/actief bevorderen van de verbinding tussen jongeren onderling en het
stimuleren van het contact tussen jongeren en andere gemeenteleden, waarbij er een
wederzijds verlangen ontstaat om elkaar te treffen.

Hoe:

Wij denken een parttime jeugdwerker nodig te hebben, voor gemiddeld 16 uur per week, die zowel
organisatorisch als inhoudelijke taken op zich neemt. De inzet van de jeugdwerker volgt het ritme
van het schooljaar en de daarin voorkomende vakanties.

Hierbij moet gedacht worden aan het volgende profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iemand die de wereld van de jongeren goed kent en weet hoe jongeren denken en daar
pakkend op aansluit;
Iemand die in staat is het evangelie op een toegankelijke en passende manier op jongeren
over te brengen;
Iemand die goed kan organiseren, overzicht heeft en als spin in het web functioneert;
Iemand die gemeenteleden kan stimuleren en coachen om de verbinding met jongeren op
te zoeken;
Iemand die kan enthousiasmeren en prikkelen;
Iemand die een brede kennis heeft van wat in het jeugdwerk nodig en mogelijk is;
Iemand die goed met zijn (werk)omgeving afstemt (interactie);
Iemand die helpt het ontwikkelde beleid in de gemeente te implementeren;
Iemand die vrijwilligers (catecheten, Kings kids-leiders, buddy’s en jeugdraadleden) kan
toerusten en coachen om het ontwikkelde beleid uit te voeren.

Belangrijke competenties:

Luisteren, samenwerken, verbinden, initiatief, integriteit en coachen.

Opleiding:

Minimaal een afgeronde HBO opleiding
(theologie, jeugdwerk, pedagogie, PABO).

Wat bieden wij:
•

•
•

•

Een jaarcontract (met intentie 		
tot verlenging met nog een 			
jaar) volgens Arbeidsvoorwaar		
denregeling Kerkelijk Werkers 		
2020 & 2021 (van Steunpunt 			
Kerk en werk);
(enige) Flexibiliteit in invul-			
ling werkuren;
Enthousiaste gemeentes 			
(GKv en NGK) die samen werken en
waarin het jeugdwerk hoge prioriteit
heeft!
Werkbegeleiding van bijvoorbeeld
het NGK Jeugdwerk Steunpunt.

Wij vragen een verklaring omtrent gedrag.
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