Het Aartsbisdom Utrecht is één van de bisdommen van het
Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Het Aartsbisdom
Utrecht zoekt vanwege de pensionering van de huidige functionaris
een

diocesaan diaconaal werker
(1,0 fte)

Werkzaamheden: het ondersteunen van de 39 P.C.I.-besturen bij hun werk en
het steunen van diaconale projecten. Dit gebeurt door het meedenken op plaatsen
waar vragen leven, het schrijven van artikelen in het bisdomblad Op Tocht, het
maken van een diaconale nieuwsbrief over diaconale activiteiten aan de basis en het
toerusten van nieuwe bestuursleden. Er wordt bijgedragen aan een goede gang van
zaken rond benoemingen, begrotingen en jaarrekeningen. Ook worden pastorale
teams desgevraagd ondersteund bij het maken van diaconaal beleid. Kennis en enige
ervaring op het terrein van de rooms-katholieke caritas en diaconie zijn vereist.
Om deze functie goed te kunnen vervullen, verwachten wij dat u:
praktiserend rooms-katholiek bent, de leer van de Kerk onderschrijft en een
levensstaat voert die daarmee overeenstemt; minimaal in het bezit bent van een
master in de theologie van de Faculteit Katholieke Theologie (Tilburg School of
Catholic Theology) te Utrecht of een vergelijkbare katholieke universitaire instelling.
Op de aan u toevertrouwde taakvelden neemt u initiatieven en u kunt projectmatig
werken. U bent in het bezit van een rijbewijs B.Vanwege de omvang van het
werkgebied is het noodzakelijk ergens midden in het aartsbisdom woonachtig te zijn
of te gaan wonen.
Wij bieden u een salaris en overige arbeidsomstandigheden volgens de richtlijnen
van het Aartsbisdom Utrecht. In eerste instantie wordt u een jaarcontract geboden.
Nadere informatie over de praktijk van het werk kunt u inwinnen bij de huidige
functionaris, drs. J. Oldenhof, tel.: 06 14724076 of bij de verantwoordelijke binnen de
bisdomstaf, mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom, tel.: 030 2361570.
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van c.v., kunt u vóór 15 januari 2021 sturen naar:
Aartsbisdom Utrecht
t.a.v. mr. J.L.W.M. Zuijdwijk
Maliebaan 40
3581 CR Utrecht
Meer informatie over het Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl

