Profielschets jeugd- en jongerenwerker (m/v) voor de
Protestantse gemeente te Voorschoten
(24 uur per week)
Over ons
De Protestantse gemeente te Voorschoten is een bloeiende gemeenschap met circa 2000
ingeschreven leden, 3 predikanten, een cantrix en vele vrijwilligers. Ons bestaansrecht en onze
identiteit ontlenen wij aan de volgende missie:
‘Wij ervaren geloven als zoeken en tasten, vinden en gevonden worden. De PGV wil een open
gemeenschap zijn van mensen die geloven in God die ruimte schept en in beweging zet door de Geest.
De woorden en daden van Jezus inspireren ons als gemeenschap en als individu in deze tijd en in deze
wereld, in de maatschappij en in Voorschoten.’
Dit is wie wij zijn en wat wij willen bereiken.
Jeugd en jongeren vormen een belangrijke groep in onze gemeenschap. We ondernemen diverse
activiteiten met en voor kinderen en jongeren, w.o. de kindernevendienst, basiscatechese, provider,
musicals en diaconale activiteiten.
De PGV is op zoek naar een gedreven en enthousiaste jeugd- en jongerenwerker.
De jeugd- en jongerenwerker die wij zoeken:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

heeft interesse in kinderen en jongeren van alle leeftijden t/m 18 jaar
heeft passie om het geloof te delen met de jongeren
zoekt aansluiting bij de leefwereld van de jongeren
is een bruggenbouwer:
tussen verschillende leeftijden en groepen in de kerk
tussen de PGV en het dorp
tussen onze jongeren en de jongeren van andere kerken (in Voorschoten en eventueel nabij
gelegen gemeenten)
is flexibel inzetbaar
is iemand die de jongeren echt ziet en met naam kent
is iemand die zichtbaar is, op zondag in de kerk en ook in het dorp
heeft een helikopterview
toont initiatief
is creatief en durft buiten de kaders te denken en te doen
heeft een praktische instelling
kan goed samenwerken met predikant(en), de leiding van de Kindernevendienst, muzikanten,
Jeugdraad en andere vrijwilligers die betrokken zijn bij het jeugdwerk
beleidsmatig kan denken en dit kan omzetten in een beleidsplan
is coördinerend en motiverend en betrekt vrijwilligers actief.

Opleiding en ervaring
De jeugd- en jongerenwerker die wij zoeken heeft een theologische opleiding op HBO-niveau
afgerond en bij voorkeur relevante werkervaring in het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk.

Functie en start

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO van de Protestantse Kerk in Nederland (schaal 8; € 2.215,- en
€ 3.043,- (bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband).

De startdatum kan in overleg worden vastgesteld. Starten op korte termijn behoort tot de
mogelijkheden.
De Protestantse gemeente te Voorschoten vindt veiligheid in het jeugdwerk van groot belang.
Daarom is voor de aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.
Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans den Braven, jeugdouderling en voorzitter
van het Kernteam van de Jeugdraad. Dit kan per e-mail via hans@denbravenlegal.nl of telefonisch op
06-22419404.
Reageren
Je kunt je schriftelijke motivatie met CV per e-mail sturen naar Hans den Braven op bovengenoemd
e-mailadres. De uiterlijke datum is 11 januari 2019.
De sollicitatiegesprekken zullen in overleg plaatsvinden in een van de kerkgebouwen.

