De Evangelische Broedergemeente Zeist is op zoek naar een

JEUGDWERKER (m/v)
(12 uur p/w)
De Evangelische Broedergemeente Zeist is een gemeente binnen de Evangelische Broedergemeente
Nederland. Wij zijn een gemeente die mensen uitnodigt om te leven vanuit de bevrijdende boodschap
van Christus en die aandacht voor elkaar en betrokkenheid met de samenleving uitdraagt. Wij zijn een
gemeente voor mensen van alle leeftijden. Binnen de gemeente biedt het jeugdwerk de jongeren
activiteiten die bij hun leeftijd passen.
Functie-eisen:
- HBO werk- en denkniveau
- Relevante opleiding en werkervaring als professional in het kerkelijk (jeugd)werk
- Kennis van en affiniteit met de leefwereld van jongeren
- Communicatief vaardig, zowel in spreken als op schrift
- Kwaliteiten en aantoonbare ervaring in het overdragen van kennis en vaardigheden op ouders
en jongeren
- In staat om beleid om te zetten in haalbare doelen en deze te realiseren
- Bereidheid om ’s avonds, in het weekend te werken en begeleiding te geven op kampen
- Belijdend en actief meelevend lid van de eigen kerkgemeente
- Betrokken bij het werk en affiniteit met de visie van de Broedergemeente (Zeist)
- Woonachtig in de regio
Profiel:
Als jeugdwerker ben je iemand die:
- In God gelooft en dit geloof samen met anderen handen en voeten geeft
- Bijbelkennis heeft en de tradities van de Broedergemeente kent/wil leren kennen
- Een duidelijke visie heeft op jeugdwerk
- In staat is om beleid, zoals dit vastgelegd is in het beleidsplan jeugdwerk van onze gemeente,
om te zetten in haalbare doelen en deze te realiseren
- Een verbindende factor is tussen jeugdwerk en de overige gemeente
- Aanspreekbaar is als voorbeeldfiguur voor jeugd en (jong)volwassenen
- Zelfstandig kan functioneren
Werkzaamheden:
- Verbindingen tot stand brengen tussen de jongeren en de overige activiteiten van de
gemeente
- Afstemming en doorstroming tussen kinderkerk en tienerkerk regelen en begeleiden
- In gesprek gaan met de jongeren over hun geloofsvragen
- Organiseren van jeugddiensten, jeugdavonden en jeugdkampen
- Samenwerken met de jeugdraad
- Coachen van vrijwilligers
- Verbinding leggen tussen jongeren van de EBG Zeist en de andere gemeenten binnen de
kerkprovincie
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Duur en doel van de aanstelling
De aanstelling is voor één jaar. Verlenging is mogelijk.
Het uiteindelijke doel is om het jeugdwerk van de Broedergemeente Zeist zo veel mogelijk
selfsupporting te maken.
Salariëring:
- Salarisschaal kerkelijk medewerker PKN schaal 8
Sollicitatieprocedure:
- Voor informatie kunt u terecht bij de predikant van de EBGZ ds. Markus Gill:
m.gill@ebgzeist.nl
- Sollicitatie kunt u richten aan de Oudstenraad van de EBGZ t.a.v. de voorzitter dhr. A.
Kleinhans via secretaris.or@ebgzeist.nl
- U kunt reageren t/m 31 januari 2020.
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