vacature
Schrijver Rock Solid & Solid Friends
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 90 medewerkers dragen hieraan bij. Ons
hoofdkantoor is gevestigd in Driebergen.
Voor team Training & Toerusting zijn wij op zoek naar een: schrijfvrijwilliger Rock Solid &
Solid Friends (8 uur)
DE FUNCTIE
Als schrijver schrijf je mee aan de programma’s in de jaarlijn van Rock Solid en Solid
Friends. Solid is een clubconcept voor rand- en buitenkerkelijke tieners en jongeren. De
Solid-programma’s richten zich op het ontdekken van het christelijk geloof. Tieners en
jongeren ontdekken op een laagdrempelige manier wie Jezus is en wat geloven voor hen
kan betekenen in het dagelijks leven. Dit doen ze aan de hand van thema’s als:
seksualiteit, identiteit, oorlog & vrede en complimenten. Gekke spellen, relaties, sociale
vaardigheden en geestelijke- en levenslessen staan centraal.
JOUW PROFIEL
Je hebt HBO werk- en denkniveau. Ervaring in het jongerenwerk met buitenkerkelijke
jongeren is een must. Je bent creatief en kunt je goed uiten in de Nederlandse taal. Je
bent enthousiast christen en voelt je thuis binnen een organisatie als Youth for Christ.
WAT BIEDEN WIJ
Het gaat om een vrijwilligersfunctie. Wat wij bieden is een uitdagende taak in een
boeiend werkveld. Je krijgt veel kansen om te leren. Daarbij word je onderdeel van een
netwerk van gedreven mensen, die actief zijn in het jongerenwerk. Je vindt bij het team
Training & Toerusting een uitdagende en gezellige werkplek met mogelijkheden om je
talenten in te zetten. Werktijden kunnen in overleg worden bepaald. Een
vrijwilligersvergoeding is mogelijk.
>>

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over deze functie? Stuur dan een mail naar kerk@yfc.nl of neem
telefonisch contact op met Corine Zonnenberg of Christine Corstanje, 0343-515744.
SOLLICITEREN?
Mail je brief en CV naar kerk@yfc.nl, onder vermelding van schrijver Solid.

