Functieprofiel Teamleider Multiculturele Jongerenkampen (m/v)
Stichting Gave
Wil jij meebouwen aan Gods koninkrijk? Asielzoekersjongeren en Nederlandse jongeren de
mogelijkheid bieden om bekend te worden met het evangelie? Wil je hen Gods liefde laten proeven,
en vluchtelingjongeren laten ervaren dat ze gezien en geliefd zijn? Draag hieraan bij als teamleider
van een multicultureel jongerenkamp georganiseerd door Stichting Gave!
Doel
Het doel van de multiculturele jongerenkampen is ontmoeting tussen jongeren uit diverse
werelddelen om elkaar en God te leren kennen. De jongeren zijn Nederlandse jongeren met een
christelijke achtergrond of asielzoekersjongeren uit de hele wereld met verschillende religieuze
achtergronden. De kampen zijn opgezet rond de thema’s geloof, cultuur en sport.
Als teamleider stuur je een team van circa 15 leiders aan. Als teamleider help je hen een goede
kampweek voor de jongeren mogelijk te maken. Dit doe je door het team te bemoedigen, overzicht
te houden over de verschillende taken, beslissingen te nemen in complexe situaties en oog te
hebben voor het welzijn van je teamleden. In het team zit ook een leider die met je meedenkt. Dit
kan een Gave medewerker zijn of een ervaren kampleider. Als teamleider is het belangrijk dat de
aandacht volledig gericht blijft op je team en de deelnemers van het kamp. Daarom is het niet
toegestaan om je eigen kinderen mee te nemen op kamp.
Hoofdtaken en verantwoordelijkheden
•
Geestelijk leider van jouw team
•
Overzicht houden
•
Twee vergaderingen voorzitten
•
Eindverantwoordelijkheid voor het kamp
•
Oog hebben voor het welzijn van je teamleden
•
Zorgen voor een goede samenwerking in het team
Functie-eisen
•
Toegewijd christen
•
Minimaal 30 jaar
•
Leidinggevende kwaliteiten
•
Vergaderingen en trainingsdag bijwonen op 10 mei, 19 mei en 10 juni 2017
Voor meer informatie zie www.gave.nl/jongerenkampen
Contactpersoon voor deze functie:
Janneke Berg – jongerenkampcoördinator
Email: jongerenkampen@gave.nl
Telefoon: 0341-460328

