Vacature voor een voltijdse parochieassistent(e)
In de Pastorale eenheid Edith Stein Kortrijk
De Pastorale eenheid Edith Stein Kortrijk is op zoek naar een parochieassistent(e) om, in nauwe
samenwerking met de pastoor en de diakens, de plaatselijke parochie te ondersteunen, te
versterken en verder uit te bouwen.
Taak
Beleid voeren
- Actieve deelname aan het team
- Coördineren, bemoedigen, ondersteunen en begeleiden van groepen / vrijwilligers: al
naar gelang de interesse van de persoon en ons aanbod
- Contacten onderhouden met lokale pastorale ploegen, werkgroepen, jeugdbewegingen,
scholen, …
Communicatie
- Kerk & leven (ondersteuning bieden aan eindredactie, soms een bijdrage schrijven, foto’s
maken…)
- Coördineren van of lid zijn van de werkgroep communicatie
Zorg voor mensen en solidariteit
- Meewerken aan of coördineren van de werkgroep ‘diaconie’
- Organisatie van activiteiten ivm Broederlijk Delen
- Organisatie van activiteiten ivm Welzijnszorg
Verkondiging en catechese
- Opstarten van de werkgroep ‘verkondiging en catechese’
- Uitbouw en coördinatie van doopsel op schoolleeftijd
- Meewerken aan of coördineren van de vormselvoorbereiding
- Meewerken aan of coördineren van de huwelijksvoorbereiding
- Meewerken aan initiatieven van volwassencatechese en geloofsverdieping, zoals Leerhuis,
Pastoriegesprek, Zondag/zindag…
Liturgie en gebed
- Meewerken aan de werkgroep ‘liturgie’
- Meewerken aan schoolvieringen
- Het opstellen en leiden van gebedsvieringen op weekdagen
- Het leiden van uitvaarten in Woord- en gebedsvieringen
- Het uitwerken van gebedsmomenten voor vormingsavonden of voor bijzondere groepen
- Het uitwerken van of meewerken aan vormselvieringen
- Meewerken in de acolietenwerking
Profiel
- Katholiek en Kerkbetrokken
- Minimum 5 jaar werkervaring
- Bij voorkeur een diploma hoger onderwijs
- Basisvaardigheden op vlak van informatica
- Onverenigbaar met een politiek of syndicaal mandaat
- Teamgericht
- Flexibel, bereid tot avond- en weekendwerk
- Beschikt over rijbewijs B en eigen wagen
- Bij voorkeur ter plaatse wonend
- Bereid tot het volgen van de voorziene vorming
- Bereid om bij aanwerving een gesprek te voeren met een psycholoog

Modaliteiten
- Indiensttreding: 1 april 2019
- Verloning als bedienaar van de eredienst
- Een basisopleiding wordt door het bisdom Brugge ingericht
Informatie
jobinhoud: bij pastoor Marc Dhondt – 056/25 34 80
statuut, wedde en basisopleiding: Trees Lavens – 050 33 59 05 – trees.lavens@bisdombrugge.be
Sollicitatie
Stuur vóór 1 maart 2019 uw schriftelijke sollicitatie met bijhorende CV
naar bisschoppelijk gedelegeerd Marc Steen, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge of
marc.steen@bisdombrugge.be

