Vacature STEP Jeugdwerker Gouda (16 uur per week)
Wie zijn wij
Je komt Gouda binnen en denkt: dit is een mooie plek. Het leeft en bruist in de stad. Dit kom je ook tegen
in onze kerken. Gedrevenheid en enthousiasme staan voorop en dat willen we ook doorgeven aan de
volgende generatie. De Protestantse Kerk in Gouda vindt het belangrijk in haar jeugdwerk de basis van het
Christelijk geloof mee te geven. Daarvoor hebben we jeugdexpertisecentrum STEP.

Wat ga je doen
Als tweedelijns jeugdwerker sta je midden in het Goudse Protestantse jeugdwerk. Het lukt jou de grote groep
vrijwilligers te inspireren, te adviseren en te coachen. Je ondersteunt waar nodig en zet jouw innovatieve
vaardigheden in. Je hebt een grote mate van vrijheid. Je bent in staat om beleid op te stellen en te vertalen
naar de praktijk. Dit doe je samen met je collega jeugdwerker. Je bent aanspreekpunt voor de vrijwilligers
van meerdere wijkgemeenten. Met de vrijwilligers zet je de lijnen uit, die voor het jeugdwerk belangrijk zijn.
Je maakt onderdeel uit van het overleg met alle Goudse Protestantse predikanten en kerkelijk werkers.
Jij maakt je sterk voor kinderen en jongeren.

Wat breng je mee
Een flinke dosis enthousiasme. Je kunt mensen inspireren en motiveren. Je kunt goed luisteren naar de
vraag, die vanuit de verschillende wijkgemeenten bij jou terecht komt. Je hebt een open houding waardoor je
makkelijk contact maakt. Je bent in staat kritisch naar je zelf te kijken en waardeert het als je feedback
krijgt. Je kunt goed zelfstandig werken. Je bent lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Je kan je
'bewegen' binnen de breedte van de Protestantse Kerk in Gouda. Een gerelateerde HBO-/WO-opleiding heb
je afgerond. Je begrijpt dat een deel van je werkzaamheden in de avonduren plaatsvindt.

Wat krijg je van ons
▪

Een fijne werkplek die laat zien dat het jeugdwerk van grote waarde is bij de PKN in Gouda.

▪

Een ervaren jeugdwerker als collega.

▪

Een grote mate van vrijheid waarbij je veelal je eigen uren indeelt.

▪

Een begeleidingscommissie waarmee je regelmatig overlegt.

▪

Een contract van 16 uur per week voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast contract.

▪

Een salaris in functie schaal 8 van de Protestantse Kerk Gouda. Op basis van ervaring en opleiding ligt
het salaris tussen € 2.345,- en € 3.135,- bruto per maand.

Wat zijn de vervolgstappen
▪

Je motivatie en CV stuur je uiterlijk 25 juni a.s. naar gjvandijk.gouda@hotmail.com

▪

De gesprekken vinden plaats op 2 en/of 11 juli a.s.

▪

Je start op 1 september a.s.

▪

Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Gert Jan van Dijk (06–25310711)

▪

Voor vakinhoudelijke vragen kun je bellen met je toekomstige collega Heidi Koster (06–33696920)
(ma-di-do-vr) of Alice Rijneveld (06–45595526).

