De Protestantse Kerk Den Haag (PGG)

zoekt een Pionier (M/V - 14 uur per week)
voor het opbouwen van een netwerk van (groot)ouders met kinderen
in het stadsdeel Loosduinen.
De Wijkgemeente Den Haag Zuidwest (PKN) is een open, enthousiaste en betrokken kerkelijke
gemeenschap die zoekt naar nieuwe verbindingen in de wijk. Er is een pioniersteam ontstaan en een
enthousiaste groep vrijwilligers die een Kliederkerk heeft opgestart in een basisschool in de wijk. We
zijn op zoek naar een pionier (m/v) die een netwerk helpt opbouwen van (groot)ouders met kinderen
en/of andere mensen uit de wijk. We hopen dat er een gemeenschap ontstaat van mensen die
gesterkt worden door het geloof en elkaar ondersteunen in het leven.
Stadsdeel Loosduinen
Loosduinen is een Haagse wijk met een dorps karakter, maar kent ook de grote stadsproblematiek.
In het stadsdeel wonen +/- 46.000 mensen.
De verschillende buurten kenmerken zich door grote sociale en economische verschillen.
Werkzaamheden
- Goede contacten opbouwen met vrijwilligers, organisaties en nieuwe contacten in de wijk.
- Je stimuleert/ondersteunt vrijwilligers om nieuwe activiteiten op te zetten.
- Je bouwt samen met het pioniersteam en betrokkenen aan een geloofsgemeenschap.
- Je bent het gezicht van deze pioniersplek en present in de wijk.
Profiel
- Je bent een enthousiasmerende netwerker en verbindende teamspeler.
- Je hebt goede communicatieve en creatieve vaardigheden.
- Een ondernemingsgeest heeft een pré.
- Je bent in staat om prioriteiten te stellen en bent flexibel inzetbaar m.b.t. werktijden.
- Je hebt een theologische, agogische of anderszins relevante opleiding op hbo-niveau en interesse in
en ervaring met geloofsoverdracht (overbrengen van geloofsverhalen).
- Je woont bij voorkeur in regio Den Haag.
Wat we jou bieden
- Een enthousiast pioniersteam.
- De steun en betrokkenheid van de kerkenraad en commissie Haags Pionieren.
- Je salaris en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen voor kerkelijk werkers binnen de PKN.
- Contract voor 0,4 fte voor in eerste instantie één jaar, met de intentie tot verlenging.
- Je wordt ondersteund door een pioniersbegeleider van de Protestantse Kerk Den Haag (PGG).
Informatie & Solliciteren
Voor meer informatie en/of het pioniersplan kun je contact opnemen met ons pioniersteamlid
Rianne van Deursen, riannevandeursen@gmail.com, (06-45230256).
Een schriftelijke motivatie met CV kan tot en met 25 juni 2018 gestuurd worden naar
riannevandeursen@gmail.com. De eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 3 juli 2018 (in
de avond).

