
pionier 16 uur per week

Dit zijn wij
Wij zijn De Kwekerij. Een “bloeiplek”voor studenten en young professionals. Tijdens onze
bloeiklassen, ontwikkeltrajecten en onze boekenclub gaan we samen met twintigers aan
de slag met dieperliggende vragen rondom thema’s zoals zingeving, liefde, ambities en
vriendschap. We dagen mensen graag uit om in de drukte van het bestaan even stil te
staan, te reflecteren en vanuit verschillende perspectieven naar vragen en onderwerpen
te kijken. Op deze manier willen we jonge Amsterdammers tot bloei brengen. 

Dit ga je doen
Als pionier geef je, samen met je collega Guy, vorm aan de ontwikkeling van De
Kwekerij en het kweekteam. Terwijl Guy zich richt op de begeleiding van het
team en management ligt jouw focus op: 
1) Inhoudelijke verdieping. Je brengt verdere diepgang in het team en de programma’s
van de Kwekerij. Je verzamelt feedback over de programma’s om zo verder te kunnen
verbeteren, voedt de trainers (kwekers) met nieuwe inspiratie en legt binnen het team
persoonlijke vragen en zingevingsvragen op tafel. 
2) Communityvorming. Je zorgt dat studenten en young-professionals zich tijdens de
bijeenkomsten gezien voelen en dat ze betrokken willen blijven bij de
bijeenkomsten en projecten van de Kwekerij. Je initieert, waar nodig, nieuwe
activiteiten om de communityvorming een verdere boost te geven. 
3) Partnerschappen. Je onderhoudt bestaande partnerschappen en gaat op zoek naar
nieuwe partners zoals onderwijsinstellingen, kerken en christelijke
organisaties om het netwerk en de bekendheid van de Kwekerij te vergroten.

Wil jij je graag inzetten voor de bloei van studenten en young professionals? Houd je van
diepgaande gesprekken? Leg jij makkelijk nieuwe contacten, neem je mensen mee in je
enthousiasme en wil jij het christelijk geloof een plek geven in je werk? Dan
hebben we een mooie baan voor je. Voor onze pioniersplek De Kwekerij zijn wij
op zoek naar een



Ons aanbod
We bieden je een uitdagende en creatieve baan voor 16 uur per week binnen een
jong, gedreven en creatief (kweek)team met verschillende achtergronden en
overtuigingen. Je krijgt begeleiding en ondersteuning van de leergemeenschap
Pionieren van de Protestantse Kerk Amsterdam en mag, als de situatie het weer
toelaat, werken in het mooiste en meest bruisende pand van Amsterdam: de
Corvershof. Je ontvangt een aanstelling voor zeven maanden met mogelijkheid tot
verlenging en een inschaling conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de
Protestantse Kerk in Nederland, schaal 7.

Jouw profiel
❖    Je hebt een open houding en legt gemakkelijk contact; 
❖    Je wordt blij van groei en ontwikkeling, zowel bij anderen als bij jezelf;
❖    Je bent nieuwsgierig naar de opvattingen en visies van anderen; 
❖    Je weet anderen te motiveren en te enthousiasmeren;
❖    Je weet hoe je een creatief en interactief evenement op poten zet;
❖    Je hebt ervaring met het schrijven van levensbeschouwelijke content en/of    
 programma’s voor studenten en/of youngprofessionals;
❖    Je gunt het anderen om Gods liefde te ontdekken en kunt hen op een ontspannen
manier meenemen in jouw (christelijke) geloofsbeleving;
❖    Je hebt affiniteit met de stad Amsterdam.

Enthousiast geworden?
Je kunt solliciteren door een filmpje van maximaal 3 minuten en je CV op te sturen naar
info@kwekerijamsterdam.nl. Deze vacature staat open zolang we nog geen geschikte
kandidaat gevonden hebben. Je hoort uiterlijk 1 week na inzending of je wordt
uitgenodigd voor een gesprek.

Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen met Guy Wijnen via 
06-24355513 of guy@kwekerijamsterdam.nl.

 


