GEZOCHT VOOR 16 UUR P.W.
KINDER- EN JONGERENWERKER
We zijn op zoek naar jou!
Wie zijn wij?
Onze gemeente is een inclusieve gemeente, waarbij ruimte is
voor een ieder zijn/haar afkomst, aard, overtuiging en karakter.
We zijn geen jonge gemeente, maar bestaan zeker ook uit een
flinke middengroep. Ook hebben we een actieve groep ouders
die meedraaien in de activiteiten voor de jeugd en
jongeren/tieners. Onze kerk staat in een gemeente waar sprake
is van veel diversiteit en ook seculariteit speelt in Zaandam een
rol. We vinden het belangrijk om van betekenis te zijn in de wijk
rondom ons kerkgebouw, maar zijn er ook voor de mensen
daarbuiten. Graag verwijs ik je naar onze website
(https://protestantse-gemeente-zaandam.nl/) voor meer info.
Daar lees je wat we allemaal te bieden hebben.
Wat verwachten we van je?
Bovenal een actieve rol m.b.t. onze tieners, i.h.b. de Tienerkerk.
Het gaat ons ook om het mede organiseren van
samenbindende activiteiten voor de groep 16+ rondom
geloofs- en levensvragen. Daarnaast vragen we een stukje

Je opleiding:
dit is een afgeronde
HBO opleiding
(theologie,
jeugdwerk,
pedagogie)
────
Wat bieden wij?
De vacature is voor 1
jaar. Daarna wordt
bekeken of het
mogelijk en wenselijk
is om deze periode te
verlengen.
────
Arbeidsvoorwaarden
Salaris en
arbeidsvoorwaarden
zijn cf. de CAO van
de PKN. Een flexibele
invulling van
werkuren gaat in
overleg.
────

ondersteuning bij de kindernevendienst en onze Kliederkerk
vieringen.
Wie zoeken we?
Jou natuurlijk 😉! Ben jij een meelevend gelovige en onderschrijf
je de beginselen van de Protestantse Kerk en heb je een
actieve en enthousiaste persoonlijkheid? Dan zouden we zo
maar eens een match kunnen zijn! Verder kun je goed contact
leggen met jongeren en je haalt hier je motivatie uit. Ook ben je
er goed in om bij projecten de kar te trekken en hebt hierbij een

ENTHOUSIAST?
Stuur dan voor 15 mei a.s. jouw
motivatie en CV naar
scriba@pgz-zaandam.nl.
Heb je vragen of wil je meer
informatie, mail dan naar
Ds. Sjaak Visser:

proactieve houding. Verder kun je goed samenwerken in een

sjaak.visser@pgz-zaandam.nl

team met betrokken gemeenteleden.

We kijken uit naar je reactie!

