Vacature voor een voltijdse parochie-assistent(e)
Hoog Kortrijk –Sint Jansparochie – Sint Elisabeth parochie
De federatie hoog Kortrijk en de parochies St Jan en St Elisabeth Kortrijk (groeiend naar een
Pastorale eenheid) zijn op zoek naar een parochie-assistent(e) om, in nauwe samenwerking met
de pastoor en het team, de pastorale werking verder uit te bouwen.
Taak
1. Mee beleid voeren:
- Actieve deelname aan het team van de Pastorale Eenheid
- Coördineren, bemoedigen, ondersteunen en begeleiden van groepen en vrijwilligers
2. Liturgie en gebed:
- Meewerken in de werkgroep liturgie
- Voorbereiden van en meewerken aan (gebeds-)vieringen
- Opvolgen van de acolietenwerking
- Meewerken aan lectorenbeurtrol in de parochies
3. Verkondiging en catechese:
- Coördineren van de werkgroep verkondiging en catechese
- Deelname aan de doopselwerking, eerste-communie-werking, vormselwerking op de
verschillende parochies
- Contact opbouwen met de (basis-)scholen
- Meewerken aan initiatieven van volwassencatechese en geloofsverdieping
4. Solidariteit:
- Meewerken aan de werkgroep diaconie
- Meewerken aan Blok@Kerk
- Contact met Poverello binnen de Pastorale Eenheid
5. Communicatie:
- Kerk & Leven: af en toe een bijdrage schrijven, foto’s maken…
De taakomschrijving wordt verder aangevuld of bijgestuurd, afhankelijk van de interesses en talenten
van de kandidaat. Een voltijdse taak als parochie-assistent omvat 38 u per week.
Profiel
We zoeken een persoon die kan werken in een flexibel tijdsrooster en die
- geëngageerd is in de katholieke geloofsgemeenschap.
- minimum 5 jaar werkervaring heeft.
- bij voorkeur een diploma hoger onderwijs heeft.
- over basisvaardigheden beschikt op vlak van informatica – goede kennis MS-office.
- communicatief vaardig is.
- in staat is groepen en taken te coördineren.
- kennis heeft van sociale media.
- teamgericht en zelfstandig kan werken.
- flexibel is en bereid tot avond- en weekendwerk.
- beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
- bij voorkeur ter plaatse woont.
- bereid is om de voorziene vorming te volgen.
- bereid is om bij aanwerving een gesprek te voeren met een psycholoog.
Bij aanwerving wordt een attest van goed gedrag en zeden gevraagd.
Deze job is onverenigbaar met een politiek of syndicaal mandaat.

Modaliteiten
- Indiensttreding: 1 juni 2020
- Verloning als bedienaar van de eredienst
- Een basisopleiding wordt door het bisdom Brugge ingericht.
- Een canoniek startcontract van 1 jaar met verlenging na het proefjaar
Informatie
Jobinhoud: bij pastoor Guido Cooman – 056/21 46 86 - coomanguido@gmail.com
Statuut, wedde en basisopleiding: Trees Lavens – 050 33 59 05 – trees.lavens@bisdombrugge.be
Sollicitatie
Stuur vóór 2 april 2020 uw schriftelijke sollicitatie met bijhorende CV
naar bisschoppelijk gedelegeerd Marc Steen, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge of
marc.steen@bisdombrugge.be

