Pastoraal werker
Als vrijwilliger stem je in met de christelijke visie van Stichting De Herberg en kun je de liefde
die je van Christus ontvangt, doorgeven aan de mensen om je heen.
Als pastoraal werker werk je zowel zelfstandig als in samenwerking met collega’s van de
Inloop, Veldwerk en Steun en Adviespunt op een locatie waar onze bezoekers verblijven.
Taken:
Je werkzaamheden bestaan uit;
-Het aangaan en onderhouden van contacten met cliënten op verzoek of op eigen initiatief;
- Het er zijn voor mensen in tijden van nood en verdriet;
- Ondersteunen en begeleiden van cliënten en aan de hand van de Bijbel richting geven en
helpen met geloofs- en levensvragen.
Je hebt een positieve, gastvrije houding naar cliënten en collega’s, je kunt omgaan met
onvoorspelbare situaties en bent in staat om in conflicten op een juiste de-escalerende
manier te handelen. Je hebt zicht op het functioneren van de bezoekers waarbij jij een
belangrijke factor kan zijn voor de bezoekers in de Inloop. Indien van belang rapporteer je
gesprekken (digitaal) aan de coördinatoren (van de Inloop of Veldwerk en of Steun en
Adviespunt). Als de kennis en kundigheid op een bepaald gebied niet aanwezig is, kun je na
overleg met coördinatoren de bezoekers zelf doorverwijzen naar andere organisaties voor
specifieke vragen.
Na een grondige inwerkperiode heb je zicht op het functioneren van de bezoekers waarbij jij
mede een belangrijke factor kan zijn voor de bezoekers in de Inloop.
Wij vragen:
- Je bent betrouwbaar en hebt affiniteit met de doelgroep
- Je hebt minimaal een Pastorale cursus gevolgd.
- Je vindt het leuk om contact te hebben met mensen
- Indien van belang rapporteren van gesprekken (digitaal).
- Je bent minimaal 35 jaar, je bent zelfstandig en stabiel
- Je grenzen kennen en deze kunnen aangeven op een prettige en duidelijke manier
- Stevig in je schoenen staan.
Beschikbaarheid:
Vrijdag of zaterdag van 10:30 – 14:00 uur (vanaf 1 x per maand)
Wij bieden:
- Een goede inwerkperiode,
- Een leuk team,
- Training(en),
- Een vrijwilligerscontract,
- Een reiskosten vergoeding.

