De Protestantse Gemeente Veenendaal zoekt naar een inspirerende, ondernemende
JEUGDWERKER (m/v)
16 -18uur in de week
Wie zijn wij
Per 1 juli 2019 gaan 4 kerken samen verder als 2 wijkgemeenten. Het jeugdwerk is
wijkgebonden, daarnaast zijn er enkele wijkoverstijgende activiteiten.
We worden er enthousiast van de kinderen/ jongeren een verrijking van hun geloof te
bieden. We willen doorgeven dat geloof leuk is.
We delen met elkaar dat we een veilige basis willen zijn, een vertrouwd gezicht, en willen de
jeugd laten voelen dat ze ertoe doet. In onze nieuwe gemeente willen we hen een
belangrijke plek geven.
Wie ben jij
Als jeugdwerker ben jij de spin in het web van het jeugdwerk van de gehele PGV.
 Je verbindt generaties, en brengt nieuwe energie en frisse ideeën daarvoor in
 Je ondersteunt activiteiten voor kinderen/jongeren
 Je motiveert en ondersteunt vrijwilligers in het jeugdwerk
 Je signaleert situaties en behoeftes die spelen in het jeugdwerk en speelt deze door
of pakt ze op
 Je ontwikkelt (mede) activiteiten en evenementen
 Je overlegt predikanten en vrijwilligers hoe wij als kerk de beoogde doelgroep
kunnen bereiken
 Je betrekt de ouders van de kinderen bij activiteiten die betrekking hebben tot het
geloof
Je herkent jezelf in de woorden initiatiefrijk, verbindend en zelfstandig. Voor deze functie
heb je een afgeronde relevante HBO-opleiding. Je staat open voor een grote diversiteit in
geloofsbeleving bij jong en oud. Je hebt een Protestants Christelijke levensovertuiging, bent
een betrokken, belijdend lid van een kerkgemeenschap van de Protestantse Kerk in
Nederland. Tenslotte ben je bereid om ook ’s avonds en in het weekend te werken .

Wat bieden wij
Je komt terecht in een enthousiaste geloofsgemeenschap, waar we veel belang hechten aan
de plek van jongeren in de kerk. De PGV biedt een dienstverband aan voor bepaalde tijd (2

jaar). Inschaling in schaal 8 of 9, afhankelijk van jouw kennis en ervaring. We volgen hierbij
de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland.
Wij vinden 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.

Wanneer jij nu enthousiast bent geworden, mail dan jouw motivatie en CV voor 1 mei 2019
naar Saskia van der Heide jeugdouderlingen@pkn-veenendaal.nl

