Al 65 jaar lang organiseren wij vanuit ons clubhuis aan de Carnisselaan diaconaal-missionair
jeugdwerk in de Rotterdamse wijken Carnisse en Oud-Charlois. Tal van activiteiten om kinderen,
tieners en hun ouders te bereiken en ze te laten delen in de liefde van onze God.
Om Het Anker Charlois levend te houden, dienen we vernieuwend bezig te zijn. De wijk verandert
en wij veranderen mee. Nieuwe activiteiten en nieuwe financiële bronnen vormen een onderdeel
van dit vernieuwingsproces. Om nieuwe activiteiten voor kinderen en tieners te kunnen ontplooien
zoeken wij een:

Kinderwerker
(10 uur per week)
Wij vragen van onze kinderwerker:
- een levend geloof in Jezus Christus;
- dat deze zich op diaconaal-missionaire wijze inzet voor het welzijn van de kinderen, tieners en
hun ouders in de wijk ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging;
- dat deze ervaring heeft in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders;
- dat deze gericht is op een collegiale samenwerking met diaconaal-missionair coördinator,
bestuur en vrijwilligers.
Wat zijn je taken?
De belangrijkste taak van de kinderwerker is het verzorgen van wekelijkse activiteiten voor
kinderen, jongeren en hun ouders.
- clubleiding zijn van kinderclub en tienerclub;
- zelfstandig organiseren van activiteiten en verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering;
- maandagmiddag en -avond is een vaste werkdag, in verband met de clubs.
- het is wenselijk om van 29 juli tot en met 2 augustus 2019 mee te gaan als leiding op het
kinderkamp.
Wat vragen wij aan kwaliteiten?
Belangrijke competenties bij het uitvoeren van de taken zijn:
- MBO of HBO werk- en denkniveau;
- begrip en inlevingsvermogen voor de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren;
- goede sociale vaardigheden om contact te leggen met kinderen en jongeren;
- pedagogische en didactische vaardigheden;
- samenwerken binnen teamverband en onder aansturing van de coördinator;
- creativiteit voor het organiseren en vormgeven van activiteiten.
Wat bieden wij
Looptijd: halfjaar contract, met mogelijke verlenging. De gewenste startdatum is 1 juli 2019 of zo
spoedig mogelijk daarna.
Salariëring volgens CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 6-8, afhankelijk van
werk- en opleidingsniveau.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Hoogendijk (secretaresse) per email.
U kunt uw sollicitatiebrief en CV tot en met eind mei 2019 opsturen naar secretariaat @
hetankercharlois.nl. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden begin juni 2019. Bezoek aan één van
de kinderactiviteiten van Het Anker Charlois behoort tot de sollicitatieprocedure

