Studentenwerker Brussel

10u/week vrijwilligerswerk

Functiebeschrijving
-

Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Ichtus studentengroep in Brussel.
Je begeleid de voorzitter en de stuurgroep door beschikbaar te zijn voor vragen, aanwezig te
zijn op de stuurgroepvergaderingen, advies te geven met respect voor de autonomie van de
groep, materiaal/literatuur te verschaffen, gesprekken te voeren met de voorzitter…
Je kent de context van de studentencultuur in Brussel of bent bereidt deze te leren kennen.
Je promoot Ichtus Vlaanderen activiteiten.
Je verschaft pastoraat waar dat nodig is en bent ook beschikbaar voor mentoraat.
Afhankelijk van je beschikbare tijd geef je vorming in andere Ichtusgroepen of op
conferenties, in kerken of andere gelegenheden die niet worden georganiseerd door Ichtus
Vlaanderen.

Profiel
-

Je hebt minimum een Bachelor diploma.
Je spreekt Nederlands en bij voorkeur ook Frans en Engels.
Je bent lid van een kerk in of rond Brussel.
Je woont in Brussel of bent bereid te verhuizen.
Je kunt je vinden in de bijgevoegde visie/missie-tekst van Ichtus Vlaanderen.
Je kunt de geloofsbelijdenis in bijlage ondertekenen.
Je hebt bij voorkeur enige Ichtus/IFES ervaring.
Je bent flexibel, empatisch en zelfstandig.
Je bent bereid te werken in een variabel uurrooster.

Omkadering
-

Je maakt deel uit van een team dat om de 6 weken een hele dag samen doorbrengt
bestaande uit vergadering, teambuiding, samen eten en training.
Je kunt in overleg met je begeleider een netwerk bijwonen van IFES Europa of bijscholing
volgen die relevant is voor je taak.
Je wordt begeleid door middel van één op één gesprekken die om het half jaar plaats vinden,
met daartussen een opvolging van de opgestelde jaardoelen.

Heb je interesse, stuur een mail naar vacature@ichtus.be, met je motivatie en je cv en wij sturen je
de nodige documenten.

Ichtus Vlaanderen is aangesloten bij / International Fellowship of Evangelical Students / Evangelische Alliantie Vlaanderen

