Het Evangelisch College in Zwijndrecht zoekt met ingang van het studiejaar 2018-2019 een gepassioneerd

Coördinator en docent
voor de opleiding Missionair Werk (0,6 fte)
Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat aan volwassenen deeltijdopleidingen en
cursussen aanbiedt op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat. Dit werk wordt vanuit
ons administratiekantoor in Zwijndrecht aangestuurd door een enthousiast team van 25 medewerkers. In
verband met het vertrek van één van onze collega’s zijn we op zoek naar een nieuwe coördinator voor onze
deeltijdopleiding Missionair Werk.
Wat houdt de functie in?
De opleiding Missionair Werk is een driejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau en wordt aangeboden op
zaterdagen in Amersfoort. Jaarlijks volgen circa 25 studenten deze opleiding.
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de inhoud en coördinatie van deze opleiding. Als coördinator geef
je les, stuur je andere docenten aan, onderhoud je relaties met partnerorganisaties en begeleid je de
studenten. Je doet dit werk in samenwerking met (gast)docenten en een ondersteunend team in Zwijndrecht.
In je werk word je aangestuurd door de adjunct-directeur opleidingen.
Wie zoeken we?
▪ Je bent overtuigd christen en onderschrijft de missie van het Evangelisch College.
▪ Je ervaart de roeping om bij te dragen aan het ondersteunen van de kerk in haar missionaire roeping door
het toerusten van studenten voor missionair werk in binnen- en buitenland.
▪ Je hebt een afgeronde universitaire theologische opleiding (bij voorkeur met een specialisatie missiologie).
▪ Je bent bekend met het gedachtegoed van integral mission.
▪ Je hebt aantoonbare praktijkervaring met missionair werk.
▪ Je hebt aantoonbare lesgevende capaciteiten.
▪ Je bent in staat studenten coachend te begeleiden en hen een stap verder te helpen.
▪ Je kunt goed samenwerken en je bent in staat duurzame relaties op te bouwen met partnerorganisaties.
▪ Je bent ondernemend, sociaal en communicatief.
▪ Je bent drie dagen per week beschikbaar, deels op zaterdagen.
(een andere omvang van dienstverband is bespreekbaar)
Wat hebben we te bieden?
Je komt te werken in een missie-gedreven organisatie met een toegewijd team van medewerkers. Op ons goed
verzorgde kantoor in Zwijndrecht bouwen we aan een professionele organisatie die met (relatief) beperkte
middelen een groot bereik en impact heeft.
Omdat we als Evangelisch College een particuliere onderwijsinstelling zijn die niet door de overheid wordt
gesubsidieerd, dien je er rekening mee te houden dat onze arbeidsvoorwaarden niet marktconform zijn
(salariëring is circa € 1600,- per maand bij voltijdse aanstelling). Qua vakanties sluiten we grotendeels aan bij de
reguliere onderwijsvakanties (jaarlijks vijftig vakantiedagen).
Interesse?
Wil je solliciteren of heb je nog vragen, neem dan vóór 1 mei 2018 contact op met drs. C. van Nes, algemeendirecteur van het Evangelisch College. We ontvangen bij een sollicitatie graag een CV, motivatiebrief en een
recente (pas)foto of video. Contactgegevens: c.vannes@evangelisch-college.nl | 078-6190037.

