PROFIELSCHETS JEUGDWERKBEGELEIDER

De Jeugdwerkcommissie van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem is op zoek naar
een jeugdwerkbegeleider (18-24 uur p.w.).
Wat worden jouw taken?
De volgende taken behoren in ieder geval tot je pakket:
 het (mede) leiding geven aan het jeugd‐ en jongerenwerk;
 het verder ontwikkelen van een visie voor het jongerenwerk en deze visie concreet
gestalte geven (dit uiteraard in samenspraak met o.a. de Jeugdwerkcommissie);
 het stimuleren van groei in het jongerenwerk (inhoudelijke groei en in betrokkenheid
van jongeren);
 het coördineren van activiteiten van de verschillende doelgroepen;
 het maken van een jaarplan en het bewaken van het budget;
 het aansturen, coachen, faciliteren, motiveren en begeleiden van het (vrijwillige) kader en
de jongeren;
 het onderhouden van direct contact met de jongeren;
 het opbouwen en onderhouden van een netwerk van contacten met jeugd en jongeren
en met (doopsgezinde) jongerenwerkers in Haarlem en in andere steden.
Wie ben je?
Om voor deze functie in aanmerking te komen gaan we er van uit dat:
 je een gedreven, motiverende en enthousiasmerende werkhouding hebt, je in staat bent
te functioneren als een spin in het web en je een bruggenbouwer bent tussen
jeugdwerkcommissie, kerkenraad, kader en jongeren;
 je kunt samenwerken met collega’s;
 je een (theologische) opleiding hebt gevolgd op tenminste HBO‐
niveau en ervaring hebt met (kerkelijk) jeugdwerk;
 je aantoonbare affiniteit hebt met (het gedachtegoed van) doopsgezinden;
 je flexibel en stressbestendig bent en kunt doorzetten wanneer het anders loopt dan je
had gedacht;
 je goede communicatieve vaardigheden hebt, zowel in het spreken, als in het luisteren,
als ook in het schrijven. Internet en sociale media hebben (bijna) geen geheimen voor je;
je kunt organiseren, plannen, structureren en delegeren en bent bereid
om waar nodig een (pro-) actieve rol te spelen, je hebt overwicht en je beschikt over
leidinggevende kwaliteiten en je bent in staat een vergadering voor te zitten;
 je kennis hebt van en ervaring hebt met de leefwereld van (excentrieke)
jongeren in deze tijd en een verbinding weet te maken tussen de VDGH en de wereld van
jongeren;
 je bereid bent tot het werken in de avonduren en in de weekends.
 je een rijbewijs B bezit of bereid bent die te halen en geschoold bent (of wilt worden) in
BHV en EHBO.

Wie zijn wij?
De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem is een actieve kerkelijke gemeente in het hart
van het oude stadscentrum van Haarlem. Er is een belangrijke plaats ingeruimd voor
jeugdwerkactiviteiten. Sinds 1991 bestaat het jongerenhuis Sneel in de Peuzelaarsteeg waar
jongeren van diverse achtergrond een veilig thuis vinden en elkaar ontmoeten rondom
activiteiten. Naast Sneel bestaan er onder andere een Sneel+ (voor oud-Sneelers), Sneel Serious,
een Cultureel Café en een (jongvolwassenen) eetgroep Decksels.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden een uitdagende baan (18-24 uur p.w.) waarin je zelfstandig aan de slag kunt om te
werken aan jeugdwerkactiviteiten. Het takenpakket en de aanstelling worden in overleg met de
reeds aanwezige andere jeugdwerkbegeleider vastgesteld. De eerste aanstelling heeft een
looptijd van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met twee jaar. Het gaat om een functie in
schaal 8 van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
De procedure
Je kunt reageren tot en met 12 februari 2017 per e‐mail naar administratie@vdgh.nl (t.a.v. de
heer J.M. Groenevelt, voorzitter sollicitatiecommissie).
We ontvangen graag een motivatie, een CV en de contactgegevens van 3 referenten. Iedere
kandidaat ontvangt een bevestiging van zijn sollicitatie. In week 10 en 11 van 2017 zal de
sollicitatiecommissie de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. De tweede
gesprekken zullen daarna worden gepland.
Voor informatie over deze vacature kun je contact op nemen met de voorzitter van de
sollicitatiecommissie: de heer J.M. Groenevelt, Floraronde 272, 1991 LG Velserbroek (023) 549 17
79.
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