Vacature Studentwerker Passion Weeks
Deadline: 15 augustus 2018
Plaats: Landelijk
Aanstelling: 40% fte.
In heel Europa vinden er elk jaar honderden Passion Weeks plaats. Sinds 2014 gebeurd dit ook
in Nederland. Tijdens Passion Weeks worden op universiteiten en hogescholen laagdrempelige
lezingen gehouden waar iedereen welkom is. Studenten worden door middel van flyers en
persoonlijke uitnodigingen hiervoor uitgenodigd. In deze lezingen worden thema’s besproken
die kunnen leven op de universiteit of hogeschool. Moeilijke vragen zoals ‘Waar is God in het
lijden?’ of ‘Is er maar één weg naar God?’ komen aan bod, evenals meer existentiële vragen zoals
‘Wat is liefde, hoop, leven’, etc. In de lezingen worden deze onderwerpen belicht vanuit het
christelijke geloof. Op deze manier horen elk jaar honderden studenten het goede nieuws van
Jezus. Passion Week is een concept van IFES-Nederland in samenwerking met Navigators
Nederland.
Functiebeschrijving
Als studentwerker Passion Week ben je verantwoordelijk voor het aansturen en toerusten van
Passion Teams in verschillende steden van het land. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk
voor het verder uitrollen en contextualiseren van Passion week in Nederland. Enerzijds zal je
dus pionieren, en anderzijds ondersteun en versterk je wat er al is. Tijdens de weken zelf zal je
takenpakket vooral bestaan uit het begeleiden van de lokale teams, spreken tijdens de events en
het meenemen van christelijke studenten in gesprek met niet-christelijke studenten. Eén van je
andere belangrijke werkzaamheden is het zoeken en benaderen van financiële partners en
fondsen.
Wie zoeken iemand die
• persoonlijk geraakt is door de liefde van Christus
• missionair actief is en het leuk vindt om hierover in gesprek te gaan
• Communicatief vaardig (aansturen van teams, trainingen geven en spreken voor
groepen)
• kan aansluiten bij studenten, daarbij insteekt op hoofd (intellectueel), hart (relationeel)
en handen (samen dingen doen)
• toegankelijk en initiatiefrijk is, doorzettingsvermogen heeft en zelfstandig kan werken
• flexibel is qua werktijden en bereid om door het land te reizen
• kennis heeft van de Nederlandse kerkelijke kaart en interkerkelijk kan werken
• de primaire verantwoordelijkheid kan dragen om een financiële basis onder zijn/haar
werk te mobiliseren bij oud studenten, kerken en de kring van familie, vrienden en
bekenden
Verdere vereisten
• afgeronde hbo- of wo-opleiding
• theologische bagage is een pré
• woont centraal in Nederland of is bereid er te gaan wonen
• kerkelijk meelevend

Over IFES-Nederland
IFES-Nederland bestaat uit ruim 40 Nederlandse studentenverenigingen als Ichthus, VGS/GSV,
HBOLOOG en C.S.F.R en 15 internationale groepen. IFES-Nederland maakt onderdeel uit van een
wereldwijde IFES-beweging waarbij meer dan 600.000 studenten zijn aangesloten. Kijk voor
meer informatie over IFES op www.ifes.nl.
Wat we bieden
Een betaalde aanstelling van 16 uur per week (0,4 fte, met op termijn mogelijkheid tot
uitbreiding, afhankelijk van fondswervingsresultaten), waarbij de eerste drie maanden de focus
ligt op fondsenwerving. Als studentenwerker krijg je hiervoor ondersteuning vanuit kantoor,
fondswervingstraining en coaching. Je krijgt een salaris conform schaal 8 voor kerkelijk werkers
van de PKN. Bij voldoende resultaat uit fondsenwerving wordt de betaalde aanstelling
gecontinueerd.
Geïnteresseerd?
Weet jij je geroepen voor deze taak? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV voor 15 augustus naar
Frederik Boersema, frederik@ifes.nl
Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij de Projectleider Passion Weeks, Frederik
Boersema 06-49942102.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

