Vacature
Meidenwerker Veenendaal (18 uur)
Youth for Christ Nederland is een organisatie die jongeren opzoekt op school, op
straat en in de kerk. Gedreven door Gods liefde zoeken wij jongeren op, helpen hen
groeien en bieden hen hoop. Onze unieke kracht is dat we dichterbij de leefwereld
van jongeren staan, waardoor we in staat zijn om op eigentijdse wijze het evangelie
te vertalen.
Iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen. Daarom helpen wij
jongeren ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins.
Honderden vrijwilligers en ruim 80 medewerkers dragen hieraan bij. Ons
hoofdkantoor is gevestigd in Driebergen.
Voor Youth for Christ Veenendaal zijn wij op zoek naar een:
Meidenwerker (18 uur per week)
DE FUNCTIE
Je kerntaak is het vormgeven van Sisterhood dit is een nieuw concept voor meiden tussen
de 15-18 jaar, alle achtergronden, persoonlijkheid, stijl, kleur en levendigheid. Sisterhood
creëert een community waarbij dromen mogelijk gemaakt kunnen worden. Op deze manier
willen we meiden aan het denken zetten en onderwerpen bespreekbaar maken door
talenten & creativiteit in te zetten, zodat zij dit met andere meiden kunnen delen. Dit zal
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van meisjes tot een zelfverzekerde
jongvolwassen vrouw. In netwerkverband weet je deze beweging vanuit meiden op te
starten en te laten groeien door meiden (Sisterhood-team), vrijwillige coaches (Soul
Sisters) en netwerkpartners te inspireren en te binden op de missie van de Sisterhood. Als
meidenwerkster weet je in open situaties op persoonlijke wijze contact met deze meiden
te leggen, te bouwen aan vertrouwen en te inspireren
JOUW PROFIEL
Je bent in staat om inspirerend en professioneel jongerenwerk op te zetten en meiden,
teamleden en netwerkpartners mee te nemen in deze werkwijze. Je hebt relevante
werkervaring en/of een relevante opleiding op HBO niveau. Je hebt ervaring met het
leidinggeven van een team van vrijwilligers in samenwerking met een stafteam. Je bent
iemand die gericht op bouwen van een inspirerende community. Je bent een sprankelende
en stevige persoonlijkheid van waaruit je meiden wilt helpen groeien in hun ontwikkeling.
Je hebt een levende relatie met God en van daaruit een groot hart voor jongeren.
je weet meiden en teamleden te enthousiasmeren, richting te geven en hen de mogelijkheid
te bieden zichzelf te ontplooien. Je weet taken goed af te ronden. Werken in de avonduren
is voor jou geen probleem. Wonen in- of binding met Veenendaal is een pré.
WAT BIEDEN WIJ
We bieden je een uitdagende baan binnen een jong, warm en dynamisch team dat zich
snel ontwikkelt. Je krijgt veel kansen om te leren. Daarbij word je onderdeel van een
netwerk van gedreven mensen die actief zijn in het jongerenwerk. Vakinhoudelijk word je
getraind en ondersteund door YfC. Salariëring vindt plaats aan de hand van onze
rechtspositieregeling.

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over deze functie of heb je vragen? Neem dan contact op met Carlo
Steenbergen (Teamleider), tel. 06-22467544, email: carlo.steenbergen@yfc.nl. Kijk ook op
www.yfc.nl.
SOLLICITEREN?
Mail je brief en C.V. voor 12 februari naar sollicitaties@yfc.nl, onder vermelding van
“Meidenwerker Veenendaal”. De gesprekken vinden plaats in Veenendaal op 15 februari.

