Vacature missionair jongerenwerker
De Stadshartkerk Amstelveen is een jonge, kleine en eigentijdse gemeente in een uitdagende,
stedelijke context. In alles zoeken wij ernaar mensen te verbinden met Jezus en elkaar. We
zetten dit jaar - na vooronderzoek - een nieuwe stap, gericht op missionair kinder- en jeugdwerk
in Amstelveen. Daarom zoeken we per oktober 2021 een;

Missionair jongerenwerker (0,4 FTE) met een hart
voor kinderen en tieners, met passie voor Jezus en
verlangen om pionierend aan de slag te gaan.
Herken jij je hierin?
●
●
●
●

Ik geloof in Jezus en wil daarin graag een voorbeeld zijn voor jongeren binnen en buiten
de kerk.
Ik geniet ervan te werken met kinderen en tieners.
Ik kan anderen inspireren en coachen in het geloof.
Ik wil kartrekker zijn van een missionair project voor jongeren in een seculiere stad.

Zou je dit graag willen doen?
●
●
●
●

Kennismaken met kinderen en jongeren in het brede netwerk van de Stadshartkerk.
Inspireren van kinderen en tieners (nu vooral in leeftijd 12-16) in het volgen van Jezus,
via bestaande en nieuw op te zetten activiteiten.
Een leidende rol nemen in het verstevigen en uitbouwen van de bestaande activiteiten
voor jongeren, in samenwerking met onze kinder- en tienerleiders.
Pionieren door het opstellen en realiseren van een projectplan voor breder, missionair
jongerenwerk in samenwerking met andere kerken en maatschappelijke organisaties in
Amstelveen.

Voldoe je aan deze vereisten?
●
●
●
●
●
●

Je hebt minimaal een relevante afgeronde opleiding op HBO-niveau.
Je hebt aantoonbare ervaring in het jongerenwerk, ervaring in stedelijke context is een
pré.
Je bent sociaal vaardig in de omgang met kinderen en jongeren, ook als het over het
geloof gaat.
Je hebt ervaring met projectmatig werken.
Je hebt leiderschapskwaliteiten waarmee je een aanjagende en coördinerende rol kan
vervullen.
Je wil lid worden van de Stadshartkerk, een kerk waarin we Jezus centraal stellen en de
Bijbel lezen als woorden van God voor ons leven. We zijn aangesloten bij de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Spreekt de vacature je aan? Dan dagen wij jou van harte uit om te reageren! Doe dat op
een manier die bij jou past en die ons laat zien wat jij te bieden hebt. Stuur jouw motivatie
en CV voor 14 september naar sollicitatie@stadshartkerk.nl
Praktische informatie

●
●
●
●

Wij bieden je een salariëring conform de arbeidsvoorwaarden kerkelijk werkers van het
Steunpunt Kerkenwerk.
Het gaat in eerste instantie om een contract voor een jaar, met uitzicht op verlenging.
We hebben mogelijkheden voor huisvesting in een kamer in Amstelveen tegen een
gunstig tarief.
Je kunt meer lezen over de Stadshartkerk op www.stadshartkerk.nl. Er is een
vooronderzoek gedaan, als je die wilt ontvangen of als je inhoudelijke vragen hebt over
de vacature kun je contact opnemen met Lars Grijsen, 0613216486 of
lars@stadshartkerk.nl

