Profiel NSE-stafwerker
Met behulp van de functieomschrijving voor stafleden van NSV en de evaluatie van
de taken van het vorige staflid is dit profiel opgesteld voor een staflid bij NSE. Het
eerste deel gaat over eigenschappen en competenties van een kandidaat en het
tweede deel gaat over welke taken bij een staflid voor NSE zouden (kunnen) horen.
Persoonlijke eigenschappen:
Algemeen:
 Is zelf een oud-student (HBO/WO) of heeft een duidelijke affiniteit met
studenten
 Man/vrouw (is bij voorkeur getrouwd)
 Leeftijd boven de studentenleeftijd
 Is beschikbaar voor minstens 2 jaar
 Is bereid om in (de buurt van) Enschede te gaan/blijven wonen
Geloofsleven:
 Is een wedergeboren en overtuigd christen. Is trouw in zijn wandel met God,
wat betekent dat hij het woord van God leest en toepast in zijn leven en
groeiende vertrouwelijkheid met God heeft in gebed.
 Heeft een christelijke levensstijl en is daarin een voorbeeld voor anderen, o.a.
op het gebied van getuigen en omgaan met alcohol en seksualiteit.
 Onderschrijft het motto van de Navigators: “Christus kennen en Hem bekend
maken” en heeft voor beide aspecten hiervan een sterke innerlijke motivatie.
 Eventuele partner is ook overtuigd christen en staat achter de visie van de
Navigators en het werk van zijn of haar partner.
 Is aangesloten bij een gemeente of wil dit in Enschede gaan doen.
Persoonlijke eigenschappen:
 Kan aansluiting vinden bij overwegend nuchtere, technische studenten
 Is communicatief vaardig en kan mensen enthousiasmeren
 Herkent pastorale noden
 Is vaardig op relationeel gebied
 Heeft een dienende houding
 Heeft natuurlijk gezag
 Heeft een proactieve houding
Leiderschapskwaliteiten
1. Geeft mensen ruimte hun gaven en talenten te ontwikkelen
2. Houdt de missie en visie van Navigators scherp voor ogen
3. Is in staat problemen te signaleren en tijdig in te grijpen
4. Heeft bij voorkeur ervaring in een leiderschapsrol

Taken
Hier volgt een lijst van taken die toegevoegde waarde hebben binnen NSE. De taken
zijn verdeeld in hoofdthema's en bijbehorende taken. We verwachten van een
potentieel staflid dat hij/zij zich in wil zetten voor de hoofdthema's en in overleg met
hem/haar wordt bekeken welke taken hij/zij vervolgens op zich neemt. Een deel van
de tijd van het staflid zal hiernaast besteed moeten worden aan taken van NSV. Deze
taken worden in dit document niet verder besproken.
Hoofdthema's:
 Bestuur
 Nestoren & Kringwerk
 Persoonlijke ontwikkeling van leden
 Getuigende levensstijl van leden en de vereniging
 Betrokkenheid met de vereniging
Bestuur
 Samen met het bestuur verantwoordelijk zijn voor implementatie van de
Navigators- en NSE-visie in de vereniging
 Geestelijk toerusten van bestuur
 Teamtrainingen verzorgen voor het bestuur
 Verantwoordelijk zijn voor (langjarige) continuïteit op geestelijk en
organisatorisch gebied
 Eén keer in de maand met het bestuur vergaderen over visie en beleid
(stuurgroep)
 Begeleiden en bevestigen keuze van nieuwe bestuurskandidaten
 Begeleiden en bevestigen keuze van nieuwe nestoren en kringleiders
Nestoren & Kringwerk
 Samenwerken met en aansturen van nestorenteam
 Geestelijk toerusten van nestoren en kringleiders
Persoonlijke ontwikkeling van leden
 Leden hulp bieden hun persoonlijke gaven en talenten te ontwikkelen
 Zelf een aantal leden coachen
 Er op toezien dat leiders binnen de vereniging zich kunnen ontwikkelen, bv.
d.m.v. coaching of mentoring
 Leden stimuleren in onderling coachen en mentoring
Getuigende levensstijl van leden en de vereniging
 Ondersteunen en aanmoedigen van evangelisatie en getuigen door leden
 Met leiders en andere leden in gesprek gaan over de balans tussen
gezelligheid en geestelijke zaken
Betrokkenheid met de vereniging
 Een aantal keer spreken op trefavonden, weekenden of trainingen
 Aanwezig zijn op (een deel van de) trefavonden, weekenden, Algemene
Vergaderingen en verenigingsactiviteiten
 Actieve medewerking met het fondswervingsteam (StafCie) vanuit de
vereniging

