Herhaalde oproep
Wil jij de muzikale drijvende kracht worden
in onze veelkleurige gemeente?

De Protestantse Gemeente Varsseveld zoekt
CANTOR of CANTOR-ORGANIST m/v (0,25fte)
in het bezit van bevoegdheidsverklaring II of studerend daarvoor
Wie zijn wij?
Wij zijn een levendige dorpsgemeente in de Achterhoek. In de erediensten in onze
beide kerkgebouwen wordt gebruik gemaakt van verschillende muzikale vormen en
stijlen. Wij zoeken iemand die leiding geeft aan de cantorij en die in samenwerking
met organisten, predikanten en vrijwilligers lijn aanbrengt in de kerkmuziek in onze
gemeente.
Functie-eisen

Je bent vocaal en instrumentaal vaardig, op orgel en piano.

Je kunt goed communiceren en samenwerken.

Je hebt gevoel voor verschillende geloofsbelevingen en weet bij de keuze van
muziek de juiste snaar te raken.

Je hebt gevoel voor het huidige repertoire van cantorij en gemeente en staat
open voor nieuwe wegen, nieuwe initiatieven.

Je kunt met een helikopterview naar de gemeente kijken en kunt muzikale
talenten inschakelen bij wat er in de gemeente gebeurt.

Je bent toegankelijk voor alle leeftijden, specifiek ook voor jeugd. Daarbij heb je
oog voor traditie en vernieuwing.
Werkzaamheden

Wekelijks op donderdag, vroeg in de avond, de cantorijrepetitie leiden.

Ongeveer 10 keer per jaar de cantorij dirigeren tijdens de kerkdienst.

Meedenken over de muzikale invulling van de zondagse diensten.

Initiëren van nieuwe muzikale initiatieven in de eredienst en/of andersoortige
diensten/ projecten.

Bijwonen van de vergaderingen van de taakgroep eredienst.
Wij bieden

Een betrokken gemeente met gemeentezang van hoog niveau.

Een salaris overeenkomstig de regeling voor de kerkmusici van de Protestantse
Kerk in Nederland.

Sollicitatieprocedure
Stuur je CV en motivatie voor 9 juni naar scriba@pgvarsseveld.nl
Sollicitatiegesprekken staan gepland voor de avond van 13 juni.
Contact vooraf wordt op prijs gesteld. Dat kan via ds. Gertjan de Pender 0642082029.
Website: www.pgvarsseveld.nl
Een proefdirectie en/of een proefspel maken onderdeel uit van de
sollicitatieprocedure.

