Kerkelijk werker / jongerenwerker m/v
(16 a 18 uur)
…die binnen de KRUISPUNT-GEMEENTE (samenwerkingsgemeente CGK,NGK en PKN)
in Amersfoort Vathorst bouwt aan de versterking van het tiener en jeugdwerk en, indien
gewenst en capabel, ook breder inzetbaar is binnen onze sterk groeiende gemeente
De jongerenwerker:
●
●
●
●
●
●

rust de vrijwilligers in het jeugdwerk op inspirerende wijze toe;
ondersteunt de vrijwillige jeugdwerkers bij pastorale vraagstukken;
ondersteunt bij het behandelen van geloofsvragen van jongeren en heeft daarin
indien gewenst goed contact met de jongeren
ondersteunt de vrijwillige jeugdwerkers bij het inhoudelijke stuk van met name
tiener- en jongerenwerk (12 tot en met ca. 25 jaar)
adviseert het bestuur bij tot stand komen van beleid
weet verbinding te maken tussen kerk en gezin

De jongerenwerker is:
●
●
●
●
●
●

jong en ervaren
enthousiast en wijs
spontaan en doelbewust
bijbelgetrouw en cultuurgericht
teamspeler en pro-actief
‘hands on’ en met visie

Let wel, dit is ons ideaalbeeld, we willen je alle ruimte bieden om hierin samen met ons te
groeien.
Wat vragen wij:
●
●
●
●
●

je beweegt je in het spectrum van gereformeerd en evangelicaal
je hebt relevante afgeronde HBO-opleiding (theologie)
je hebt bij voorkeur enige relevante werkervaring
je woont op een aanvaardbare reisafstand van Amersfoort Vathorst
je bent bereid om (op termijn) in onze gemeente regelmatig de prediking te
verzorgen

Binnen Kruispunt Vathorst is heel veel kinder-, tiener-, en jeugdwerk goed georganiseerd.
We werken daarbinnen met meer dan 200 vrijwilligers, 1 coördinator kind en jeugd, 1
kinderwerker en 1 bestuurslid. Waar eerst de groep van 4 tot 12 jaar het grootst was binnen
onze gemeente, zien we na ons 10 jarig bestaan dat de groep van 12 tot 18 steeds groter

wordt. Dat vraagt om meer afstemming, organisatie, toerusting en ondersteuning. Dat wordt
jouw werkveld.
Naast de groeiende vraag binnen het kind- en jeugdwerk zien we ook een groeiende vraag
naar pastorale ondersteuning, zowel binnen als buiten het kind- en jeugdwerk. Een
uitbreiding van de werktijdfactor is bespreekbaar als je op ook dit terrein gaven hebt en wilt
inzetten.
Wat bieden wij:
●
●
●
●
●
●

Een jaarcontract (met intentie tot verlenging) volgens kerkordelijke regels van
een van de moederkerken
Salaris indicatie schaal 9
Enige flexibiliteit in de invulling van je werkuren verdeeld over de week
Mogelijkheid om meer uren in de week in het kerkelijk seizoen te werken zodat je
langere zomervakantie hebt
2 professionele collega’s namelijk de predikant en de kinderwerker
begeleiding door de bestuurder Kind en Jeugd en samenwerking met de
coördinator Kind en Jeugd

Veiligheid in het jeugdwerk is van groot belang. Daarom is voor aanstelling een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.
Voor meer informatie over deze vacature en/of interesse kunt u contact opnemen met onze
bestuurder Kind en Jeugd, Willem van der Lugt via kindenjeugd@kruispuntvathorst.nl

