Vacature Teamleider LEEF! 0,4 fte
Wat is de taak van een teamleider in LEEF!?
Wij zijn op zoek naar een teamleider van de huidige tak van LEEF! Dit is als jonge interculturele kerkplant een unieke plek
waar missie, discipelschap, veelkleurigheid en focus op het Koninkrijk samen komen. Vol dynamiek zijn we samen op zoek
naar nieuwe manieren om mensen het beste nieuws aller tijden op een relevante, gevoelige en doortastende manier door
te geven.
Als teamleider ben je eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen LEEF! gebeurt. Het is jouw taak om het geheel zo te
overzien dat het met zo veel mogelijk gedelegeerd en toerustend werk in zo min mogelijk tijd aangestuurd kan worden. De
hoofdtaak is en blijft om in het spectrum van deze tak zo veel mogelijk mensen gewonnen te zien worden voor Jezus en zorg
te dragen dat ze door de community zo grondig mogelijk gediscipeld worden om weer anderen te gaan discipelen.
Wat we van je vragen is om eindverantwoordelijk te zijn voor de volgende taken, waarvan je zoveel mogelijk delegeert en
anderen traint, liefst uit de doelgroep. Op deze manier kan je dit alles binnen 0,4 fte doen.
Wie ben jij?
•
•
•
•

Iemand die veel van Jezus houdt.
Iemand met een missionair, interkerkelijk en breed cultureel hart.
Iemand met goed en slagvaardig denk- en werkniveau.
Je kunt een theologische achtergrond hebben, ervaring en kennis in het bedrijfsleven is een goed alternatief.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te reageren. In verband met de samenstelling van ons interculturele team gaat
onze voorkeur uit naar iemand met een niet-Nederlandse achtergrond.
Wat doe jij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijvend een klimaat scheppen waarin de belangrijkste focus ligt op het bereiken van nieuwe mensen en hen zo te
discipelen dat zij weer anderen kunnen discipelen.
Eindverantwoordelijk zijn in een team dat samen voor deze tak gaat. Dit team formeren en blijvend trainen en je
erdoor laten aanvullen.
Zoeken naar wegen dat de veelkleurigheid van de stad op het vizier blijft.
Aansturen en begeleiden van communities door leiders te trainen.
Het (laten) verzorgen van zondagse viering op een manier die past bij deze tak.
Toewerken naar een situatie waarin steeds meer de mensen uit de stad die tot geloof komen de dragende
schouders voor de toekomst zijn.
Beschikbaar zijn om mee te doen in Campfire, de huddel en de LEEFleergemeenschap en de opbouw van het
LEEFnetwerk.
Een gezonde financiële basis bewaren.
Binnen 7 jaar een nieuwe tak voort te brengen en doorgaan met vermenigvuldigen.

Wat krijg jij?
• Een fantastische job waar je samen met andere missionaire pioniers alle ruimte krijgt om jouw visie op
discipelschap en gemeente zijn in deze tijd missionair vorm te geven.
• Je krijgt een kleine vergoeding van 500 euro per maand en een vrijwilligersvergoeding voor je partner.
• Je wordt gecoacht door Theo vanuit het LEEFnetwerk.
• Je trekt samen met andere leiders op in het LEEFnetwerk met wie je samen leert.
• Je krijgt budget voor je eigen persoonlijke ontwikkeling.
• Als je getrouwd bent; vanuit het LEEFnetwerk krijg je support om het leuk te houden met je gezin. We willen jullie
samen zien bloeien!
Neem contact op voor 17 april met theo@leef.cc voor meer info en/of je sollicitatiebrief met CV. Als we dit verder gaan
verkennen zetten we samen met jou een goede tijdlijn uit die past bij jou en ons.

