Nederlands Gereformeerde Kerk
Schiedam

Vacature kerkelijk jongerenwerker NGK Schiedam
Wat zoeken wij?
We zoeken een inspirerende jongerenwerker (m/v) voor ca. 8 uur per week. We zoeken iemand die
verbinding kan maken tussen jongeren en de gemeente, die goed is in het toerusten en coachen van
jongerenwerkers en ouders. Iemand die een levend geloof in Jezus Christus heeft en dat met
enthousiasme kan delen.
Wie zijn wij?
Wij zijn de gemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Schiedam. Een gemêleerde
gemeente met ca. 320 leden waarvan er ca. 60 behoren tot de jeugd en jongvolwassenen. We willen
de band tussen de jongeren en de rest van de gemeente versterken, ook willen wij groeien in het
geven van geloofsopvoeding.
Wat verwachten wij?
 Je geeft aan een groep jongeren catechese in samenwerking met de predikant;
 Je rust de jeugdwerkers toe door hen te ondersteunen en te coachen;
 Je rust ouders toe in geloofsopvoeding;
Wat is je profiel (wie ben je?)
 Je kunt goed samen werken in teamverband;
 Je bent enthousiasmerend, ondernemend en betrokken;
 Je beschikt over coachende vaardigheden;
 Je hebt affiniteit met jongeren en jonge gezinnen;
Waar voldoe je aan?
 Je bent een levend getuige en discipel van Jezus;
 Je bent belijdend lid van de NGK, GKV, CGK;
 Je beschikt over een relevante opleiding.
Wat bieden we?
 Een uitdagende functie in een gemêleerde gemeente;
 Een flexibele baan van ca. 8 uur per week;
 Een bij de functie passend salaris volgens de norm van onze kerken;
 Een dienstverband voor de periode van een jaar, met de intentie tot verlenging;
 Samenwerking in een enthousiast team: jeugdouderlingen, predikant en jeugdwerkers.
Waar kun je terecht voor vragen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tim Kool (via vacature@ngk-schiedam.nl ) of kijk
op onze web site (www.ngk-schiedam.nl).
Stuur een sollicitatie!
Ben je enthousiast? Stuur dan je brief met een CV voor 1 september naar vacature@nkgschiedam.nl.

