
Vacature: jeugdwerker met hart voor kinderen
We zijn voor het gezamenlijke jeugdwerk van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde wijk
Noord-West op zoek naar een tweede jeugdwerker per oktober 2021 voor een periode van
in elk geval 1 jaar. De jeugdwerker is verantwoordelijk voor de leeftijdsgroep kinderen (6 t/m
11 jaar).

Taken die hierbij horen, zijn:

● Aansturen van de leiding van de bestaande kinderclubs inclusief aanwezig zijn en
leiding geven tijdens de kinderclub avonden (1 keer per twee weken op
vrijdagavond); JongWoerden biedt met Junior Rock wijkoverstijgende kinderclubs
voor kinderen van groep 5 t/m groep 7. In totaal gaan er zo’n 35 kinderen naar de
kinderclubs;

● Meedenken over en meewerken aan de nieuwe structuur voor het kinderwerk;
● Aansturen van de organisatie rond Sirkelslag Kids;
● Het organiseren en geven van kindercatechese;
● Mede organiseren van het PKN jeugdkamp.

Jouw profiel

● Je bent iemand met hart voor kinderen en hebt goed inzicht in de kindercultuur en
ervaring in het kinderwerk;

● Een christelijke levensovertuiging, bij voorkeur aangesloten bij een protestantse
kerkgemeenschap;

● Je bent sociaal vaardig en in staat zelfstandig te kunnen werken;
● Je hebt een HBO werk- en denkniveau;
● Je bent bereid om in de avonden en in het weekend te werken.

Dit bieden wij

● Een uitdagende, afwisselende baan voor 4 – 6 uur per week waarin je zelfstandig
kunt werken, met kinderen samen naar God op zoek kan gaan en hen in dit proces
van geloven kan begeleiden en sturen;

● Enthousiaste vrijwilligers in een goedlopend bestaand jeugdwerk;
● Ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën;
● Je werkt samen met onze jeugdwerker die de tieners en jongeren doet;
● Een salaris in schaal 8 conform de landelijke regeling kerkelijk medewerkers,

inschaling afhankelijk van ervaring.

Reageren of meer informatie

Heb je belangstelling? Mail dan voor 30 september je CV en motivatiebrief naar Jong
Woerden t.a.v. Petra de Vink (petra.de.vink@gmail.com / 06-46846472), voorzitter Jong
Woerden.

Meer informatie over het jeugdwerk: www.jongwoerden.nl
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