Vacature Algemeen Coördinator Pionieren (8 u/wk.)
De Pioniersplek Arabischtaligen en Noord-Afrikanen te Zeist is begin 2017 gestart en heeft als
missie mensen met een Arabischtalige en/of Noord Afrikaanse achtergrond in Zeist te bereiken
met het Evangelie van Jezus Christus. Door hen op te zoeken, aan te spreken en uit te nodigen
voor de wekelijkse samenkomsten in de Citadel hopen we verbindingen te leggen waarbinnen
ruimte ontstaat om het geloofsgesprek aan te gaan. Ons verlangen is dat vanuit deze
verbindingen een gemeenschap wordt gevormd van belijdende christenen in Zeist. De
Pioniersplek wordt primair gedragen door de Evangelie Gemeente Zeist, de Gereformeerde kerk
Vrijgemaakt te Zeist en de Wijkgemeente Bethel van de Protestante Kerk te Zeist. Om dit werk
vorm en inhoud te geven is een bestuur gevormd uit deze drie kerken. Daarnaast is een
kernteam gevormd wat bestaat uit twee missionair professionals (evangelisten) en een
algemeen coördinator (vacant). Deze functies zijn alle betaald. Het kernteam is aangevuld met
drie leden (vrijwilligers) uit de drie participerende kerken. Medio 2018 wordt dit werk
ondergebracht in een nieuw op te richten stichting.
De Pioniersplek is per direct op zoek naar een coördinator voor het werk. Het betreft een
betaalde functie voor ongeveer 8 uur/week. De medewerker wordt aangesteld door het
bestuur, en zal de werkzaamheden van het kernteam coördineren. De medewerker zal tevens
deel uitmaken van het kernteam, wat vorm en inhoud geeft aan de dagelijkse gang van zaken
op de Pioniersplek. Aanstelling geschied middels een ZZP-constructie.
Profiel kandidaat











Stemt van harte in met visie en missie van de Pioniersplek;
Is belijdend en kerkelijk meelevend lid in een van de kerken in Zeist;
Affiniteit met de doelgroep, mensen uit verschillende culturen, waaronder Arabisch,
Noord-Afrikaans. Kennis van de Arabische taal en cultuur is een pré, maar niet
noodzakelijk;
HBO-opleiding of gelijkwaardig;
Is in staat een multicultureel team te coördineren;
Pioniersmentaliteit: erkent en herkent taken die zich aandienen en stemt invulling
daarvan af binnen kernteam en met bestuur;
Flexibel en stressbestendig;
Handen-uit-de-mouwen mentaliteit;
Beschikbaar op vrijdagavonden en daarnaast op flexibele momenten.

Taakomschrijving







Faciliteren van de samenkomsten, wekelijks op vrijdagavonden, waaronder:
o Aansturing vrijwilligers;
o Regelen van de ruimte voor de vrijdagavond samenkomsten;
o Afstemming met beheerders;
o Coördinatie inkoop van materialen voor de vrijdagavond samenkomsten
(catering, boodschappen, maandelijkse gezamenlijke maaltijd);
o Toezien op tijdig en schoon opleveren van ruimte en gebruikte spullen;
Werven, coördineren, inroosteren en begeleiden van vrijwilligers die zich inzetten voor
het Pionierswerk in Zeist en toezien op kwaliteit van het werk geleverd door de
vrijwilligers. Tevens het organiseren en faciliteren van trainingen voor vrijwilligers;
Verbinding leggen met de kerken in Zeist (PR) zodat het werk in beeld komt en er
wederkerigheid ontstaat naar de kerken;
Coördinatie van - en deelname aan taken van het kernteam.

Wij bieden





Een uitdagende functie in een multiculturele omgeving;
Om te beginnen een overeenkomst voor 1 jaar met een proeftijd van 3 maanden;
Passende salariëring op basis van leeftijd, relevante opleiding en ervaring;
Toerusting en training in Pionieren en leidinggeven in multiculturele context.

Solliciteren






Sollicitatiebrief, voorzien van C.V. en referenties, ontvangen we graag zo spoedig
mogelijk maar vóór 14 mei 2018;
Deze kunt u adresseren aan het bestuur van de Pioniersplek, t.a.v. Arjan Verduin, via:
aje.verduin@gmail.com;
Voor meer informatie over de vacature kunt u terecht bij Co Nieuwenhuis
(jjnieuw@casema.nl), Theo van de Ven (TAMVen1993@kpnmail.nl) of Arjan Verduin;
De gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van mei;
Aanstelling is, zo mogelijk, gewenst per 1 juni 2018.

