
 
 

Vacature voor een voltijdse parochie-assistent(e) 
in de Pastorale eenheid Heilige Familie Avelgem 

 
 

 
De Pastorale Eenheid Heilige Familie Avelgem is op zoek naar een parochieassistent(e) om, in nauwe 
samenwerking met de pastoors, de diakens, de parochieassistente en het eenheidsteam de pastorale 
werking te ondersteunen en verder uit te bouwen.  
 
TAAK 

• Actieve deelname aan het beleidsteam van de pastorale eenheid 

• Verbindingspersoon naar de lokale gemeenschappen en jeugdbewegingen 

• Eindverantwoordelijk redactie van Kerk & Leven 

• Ondersteunen van de website – communicatie via sociale media 

• Uitbouw jonge gezinnenwerking (met o.a. lichtmis en kinderwoorddienst) 

• Diaconale opdracht met focus op Welzijnszorg en Broederlijk Delen 
 

De taakomschrijving wordt verder aangevuld, afhankelijk van de interesses en talenten van de kandidaat: 
 
PROFIEL 

We zoeken een persoon die  

• kan werken in een flexibel tijdsrooster  

• die geëngageerd is in de katholieke geloofsgemeenschap. 

• die minimum 25 jaar oud is 

• bij voorkeur een diploma hoger onderwijs heeft. 

• over de basisvaardigheden beschikt op vlak van informatica – goede kennis MS-office. 

• communicatief vaardig is. 

• in staat is groepen en taken te coördineren. 

• kennis heeft van sociale media. 

• teamgericht en zelfstandig kan werken. 

• flexibel is en bereid tot avond- en weekendwerk. 

• beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen. 

• bereid is om de voorziene vorming te volgen. 

• bereid is om bij aanwerving een gesprek te voeren met een psycholoog. 
 
Bij aanwerving wordt een attest van goed gedrag en zeden gevraagd. 
Deze job is onverenigbaar met een politiek of syndicaal mandaat. 
 

MODALITEITEN 

• Indiensttreding: voorjaar 2022 

• Verloning als bedienaar van de eredienst 

• Een basisopleiding wordt door het bisdom Brugge ingericht 

• Een canoniek startcontract van 1 jaar met verlenging na het proefjaar 
 
INFORMATIE 

jobinhoud:  

bij Marc Messiaen, Scheldelaan 1, Avelgem  
tel 0476 75 62 23  
marc.messiaen@outlook.be 

statuut, wedde en basisopleiding:  

bij Trees Lavens  
tel 050 33 59 05 
trees.lavens@bisdombrugge.be 

 
SOLLICITATIE 

Stuur vóór 15 februari 2022 uw schriftelijke sollicitatie met bijhorende CV  
naar bisschoppelijk gedelegeerd Marc Steen, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge  
of marc.steen@bisdombrugge.be 


