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De Protestantse Gemeente Alkmaar (PGA) zoekt een fulltime kerkelijk werker (KW)
voor onbepaalde tijd.
De KW wordt aangezocht voor ¾ ouderenpastoraat > 75 jaar en ¼ jeugdwerk.
Hij/zij dient afniteit met beide leeftijdsgroepen te hebben.
De PGA kent twee secties: Noord en Zuid. Noord is als missionair-protestants te
typeren, Zuid als oecumenisch-protestants.
Het jeugdwerk is PGA-breed ingericht. Hiervoor is nog een tijdelijk jeugdwerker via
JOP in dienst.
Het ouderenpastoraat brengt met zich mee dat er uitvaarten zijn. Het is zijn/haar
taak de uitvaartdiensten te leiden. Indien nodig kan een beroep worden gedaan op
een ouderling die daar speciaal voor is opgeleid of op de collegae.
De nieuwe KW moet goed collegiaal kunnen samenwerken met de overige
beroepskrachten, de KW maakt deel uit van het College van Beroepskrachten.
Indien de werkverdeling tussen Noord/Zuid en tussen < of > 75 (tijdelijk) scheef
valt, wordt binnen het College van Beroepskrachten gezocht naar een (tijdelijke)
herverdeling. Dit geldt ook voor de bemensing van projectmatige werkzaamheden,
werk- en gespreksgroepen.
Hij/zij moet belijdend lid zijn van de PKN en ingeschreven staan in het Register
Kerkelijk Werkers van de PKN.
Het hebben van een preekconsent strekt tot aanbeveling, maar is niet vereist.
De kerkelijk werker moet, zo mogelijk, genegen zijn zich in of nabij Alkmaar te
vestigen en lid te worden van de PGA.
Splitsing van de vacature is mogelijk.

Funktionele eigenschappen:
Iemand die: kan omgaan met pluriformiteit, kan verbinden, pastoraal sterk is met
begrip voor beide doelgroepen, inlevingsvermogen heeft in de belevingswereld van
mensen, gelijkwaardig is aan de predikanten in de samenwerking en naar de
gemeente, deel uitmaakt van het College van Beroepskrachten, begrafenissen kan
leiden, bij voorkeur een preekconsent heeft, bereidheid om in Alkmaar te komen
wonen.
Persoonlijke eigenschappen:
Een krachtig persoon die bij zichzelf kan blijven, makkelijk benaderbaar is, positief in het
leven staat, vertrouwenwekkend is, humor heeft en kan relativeren.
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