Vacature Kerkelijk Jeugdwerker Hasselt m/v (18 uur (0,5 FTE))
De Baak en de Ichthuskerk -samen de Protestantse Gemeente van Hasselt i.w.zijn op zoek naar een Kerkelijk Jeugdwerker die zin hee om in een energieke
club aan te sluiten. Zo lang als eners zich kunnen herinneren hebben wij al
gezamenlijk jeugdwerk, maar is er weinig veranderd. Die verandering is sinds
2021 in gang gezet en daarbij zoeken we jou, om ons verder te helpen!

Wie ben jij?
Je wilt de komende jaren investeren in een plek van verbinding. Je hebt hart voor kinderen, jongeren
en Jezus. Je bent een ini ator, inspirator en cultuurbewaker en wilt expert en verbinder zijn. Je legt
graag verbinding met jeugd en gezinnen. Je gaat graag contacten aan met andere kerken en
organisa es om als kerk van betekenis te zijn.
Je staat stevig in je schoenen en kan vol enthousiasme de kerkenraden en predikant van onze
Protestantse Gemeente in wording adviseren. Je werkt graag met ons en jongeren aan de opbouw
van onze gemeente en vormt dan met ons het Jeugdhart, adviseert ons daarin en gaat ons voor in
enthousiast jongerenwerk.
Wat zijn je taken?
•

Je ondersteunt het Jeugdhart dat leiding gee aan het jeugdwerk.

•

Je brengt exper se en werkt samen met vrijwilligers.

•

Je bouwt aan een cultuur van discipelschap en gaat anderen hierin voor.

•

Je ini eert vernieuwende ideeën en ac viteiten, samen met doelgroepen, om te helpen hun
geloof door te geven.

•

Je legt en onderhoudt contact met jeugd en gezinnen in onze gemeente.

•

Je bent bereid buiten en over kerkmuren heen te kijken en legt verbinding met Athletes in
Ac on Hasselt, andere kerken en Gemeente Zwartewaterland.

Randvoorwaarden
•

HBO-opleidingsniveau, speci ek: opleiding HBO Theologie aan een erkend opleidingsins tuut
door de Protestantse Kerk in Nederland.

•

Inschrijving in het register Kerkelijk Werkers van de Protestantse Kerk in Nederland.

je bent sociaal vaardig, legt eenvoudig contact en weet snel vertrouwen te winnen.

•

je bent in staat om mensen te verbinden en cultuur te bouwen.
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•
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je hebt een duidelijke visie op geloven en jongeren en kunt dit ook toepassen.
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•
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je hebt relevante ervaring in het op- en uitbouwen van kerkelijk jeugd- en gezinswerk.
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•
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je hebt een levendige en biddende rela e met God en deelt hier vrij over.
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Wat neem je mee?

•

je vindt het vanzelfsprekend dat je werk jden regelma g in de avonduren, in het weekend
of soms op een feestdag zijn.

De Protestantse Gemeente Hasselt i.w. vindt veiligheid in het kerkelijk werk van groot belang. Daarom
is voor de aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.
Wat hebben wij te bieden?
Een afwisselende en uitdagende baan, in een leuke kerkgemeente met veel ruimte voor eigen
ini a ef en ontwikkeling. Daarbij bieden we een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de
arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland schaal 8; minimaal € 2.390,25 en
maximaal € 3.285,43 (bruto maandsalaris bij een full me dienstverband). Inschaling vindt plaats op
basis van ervaring. Het betre een aanstelling voor 1 jaar, met inten e voor verlenging hierna van
minimaal 4 jaar.
Procedure
Je kunt je schri elijke mo va e met CV sturen naar: johan.vandijk@pknhasselt.nl , t.a.v. sollicita e
commissie kerkelijk jeugd- en gezinswerker. Reageren kan tot en met 6 december 2021

o

Edith van Olst, jeugdouderling. Via email: edith.vanolst@pknhasselt.nl of per
telefoon: 06 – 51 36 04 56

o

Johan van Dijk, lid Stuurgroep Jeugdhart. Via email: johan.vandijk@pknhasselt.nl of
per telefoon: 06 – 43 477 470

Voor arbeidsvoorwaardelijke zaken kun je terecht bij:
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: Jan Regeling, kerkrentmeester. Via email: jan.regeling@pknhasselt.nl of per
telefoon: 06 – 14 77 75 52
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•

Voor inhoudelijke vragen over de func e kun je terecht bij:
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•

