Protestantse Gemeente
Dokkum - Aalsum - Wetsens

De protestantse Gemeente te Dokkum, Aalsum en Wetsens is op zoek naar
een inspirerende en ondernemende

Jeugdwerker (m/v)
(12 uur per week)
Protestantse Gemeente te Dokkum, Aalsum en Wetsens (PGDAW)
De protestantse gemeente is een veelkleurige gemeente. De gemeente kent drie
wijkgemeenten, elk met zijn eigen karakter en met samenwerking als verbindende factor.
Iedere wijk heeft zijn eigen predikantplaats. Momenteel is het rapport “We beginnen
opnieuw...", over de toekomst van de protestantse gemeente in bespreking. Kenmerkend
hiervoor is dat er geen wijkgemeenten meer zijn, maar dat er één kerkenraad is met
taakgroepen. Het jeugdwerk is nu al wijkoverstijgend voor de jongeren vanaf 12 jaar. Het
omvat activiteiten, zoals catechese, clubwerk, tienernevendiensten en jeugddiensten. Er zijn
veel vrijwilligers betrokken in ons jeugdwerk.
De gemeente stelt zich tot doel de ontmoeting met kinderen en tieners te versterken en te
vernieuwen.
Wij bieden:
 Een dienstverband van 12 uur per week
 Een jaarcontract met een proeftijd van twee maanden. Een vast contract behoort tot
de mogelijkheden
 Ondersteuning vanuit de jeugdraad
Werkzaamheden/taken:
 Inspireren van jeugd/ jongeren in het jeugdwerk
 Inspireren en inhoudelijk ondersteunen van vrijwilligers werkzaam in alle geledingen
van het jeugdwerk
 Op de hoogte blijven van de belevingswereld van de jeugd vanaf 12 jaar en zorgen voor
een goede vertaling van de inhoud van bijbel en geloof naar de taal van jongeren
 Stimuleren van nieuwe activiteiten voor de jeugd
 Mede zorgdragen voor een goede samenwerking met de predikanten op het gebied
van jeugd- en jongerenwerk. Daarbij deel uitmakend van het predikantenoverleg
 Deelnemen aan de jeugdraadsvergaderingen
 Behartigen van de belangen van de jeugd in de gemeente




Ondersteuning bieden bij jeugddiensten
Een relatie aangaan met jongeren uit de gemeente

Functie-eisen:
 HBO werk- en denkniveau
 Begrip voor en inlevingsvermogen in de leef- en belevingswereld van jongeren
 Een christelijke levensovertuiging en betrokken bij een kerkgemeenschap van de
Protestantse Kerk Nederland
 Bekend met de huidige digitale mogelijkheden en eigentijdse ontwikkelingen op het
gebied van muziek en beeld, zo mogelijk gekoppeld aan de levende geloofsvragen
 Communiceren middels de actuele digitale communicatiemogelijkheden en -middelen
(bijv. Twitter, Facebook, WhatsApp, Powerpoint, Beamer en Website
 Flexibel in werktijden, waaronder bereidheid om in de avonduren en het weekend te
werken
 Relevante werkervaring in het kerkelijk jeugdwerk
 Beleid kunnen formuleren en zelfstandig kunnen uitvoeren
 Vrijwilligers kunnen stimuleren en aansturen
Competenties:
 Communicatief vaardig (mondeling, schriftelijk en digitaal)
 Daadkrachtig
 Inspirerend en motiverend
 Innovatief
 Goed kunnen samenwerken
 Initiatiefrijk
 Goed kunnen luisteren
 Open staan voor een grote diversiteit in geloofsbeleving voor jong en oud
Functie en start
Het gaat om een functie in schaal 8 van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in
Nederland. De inschaling ligt tussen € 2.114,- en € 2.906,- bruto maandsalaris bij fulltime
dienstverband.
Wij bieden een jaarcontract met een proeftijd van twee maanden. Een vast contract behoort
tot de mogelijkheden.
Het dienstverband start op 1 augustus 2018.
Als PGDAW vinden wij veiligheid in het jeugdwerk belangrijk; daarom is voor de aanstelling als
jeugdwerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk. Aan het eind van de werving
en selectieprocedure wordt hiervoor een aanvraagformulier verstrekt.
Informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Renetta Jansma, 06-14830021
Reageren:
Je kunt je schriftelijke motivatie met CV t/m 22 juni per e-mail opsturen naar
jeugdraad@pgdaw.nl

