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VACATURETERMIJN SLUIT OP 31 JANUARI 2022
VERENIGING (MOSKEE) TAQWA CULEMBORG IS OP ZOEK NAAR EEN IMAM
Vereniging (Moskee) Taqwa Culemborg heeft haar wortels in Culemborg sinds 1982. De moskee bedient
een islamitische gemeenschap van ca 4000 leden. Momenteel beschikt Moskee Taqwa niet over een imam
en daarom zijn we sinds april 2019 via verschillende kanalen op zoek naar een geschikte imam die de
moskeegemeenschap kan leiden. Voor meer informatie ga naar www.taqwa.nl
Profielomschrijving
De imam speelt een belangrijke rol in het begeleiden van de leden van de islamitische
(moskee)gemeenschap bij hun religieuze plichten. Als imam bij Vereniging Taqwa Culemborg begeleidt u
de leden van de vereniging bij geloofs- en levensvragen, staat u hen bij en biedt u hen een luisterend oor. U
voert alle aspecten van het imamschap uit. Dat betekent onder meer dat u erediensten verzorgt, onderwijs
verzorgt en intervenieert in geschillen en crisissituaties.
In uw dagelijks werk draagt u als imam bij aan de reflectie en morele ontwikkeling van leden. Ook zet u in
op verbreding van hun burgerschapsvorming, sociale participatie en maatschappelijk perspectief. Als imam
heeft u ook een belangrijke rol in het adviseren van he bestuur als het gaat om religieuze en ethische
vraagstukken.
Functie-eisen
9 U kent de gehele Koran uit het hoofd en de recitatieregels;
9 U hebt een islamitische theologische opleiding op universitair niveau aan een
Nederlandse universiteit of vergelijkbaar afgerond;
9 U bent onderlegd in de religieuze en sociale wetenschappen die relevant zijn voor het imamschap;
9 U bent in staat om islamitische geloofsuitgangspunten en de islamitische ethiek te vertalen naar de
huidige Nederlandse context;
9 U beheerst het Nederlands op minimaal het niveau A2. Daarnaast spreekt en schrijft u goed
Arabisch en bent u het Riffijns machtig;
9 U beschikt over zeer goede communicatieve, contactuele en redactionele vaardigheden;
9 U bent integer, betrouwbaar en van onbesproken gedrag;
9 U bent flexibel inzetbaar en beschikt over aantoonbare levens- en werkervaring;
9 U heeft ervaring met het aanbieden van religieuze activiteiten via digitale kanalen en/of u bent
bereid deze vaardigheden te leren.
Taakomschrijving
9 De werknemer is voorganger van de dagelijkse gebeden, de janazah-gebeden (rouwdiensten),
avondgebeden tijdens de Ramadan (Taraweeh), de twee Eid gebeden;
9 De werknemer verzorgt het vrijdaggebed;
9 Naast de vrijdagspreek verzorgt de werknemer minimaal twee lezingen per week en leidt
maandelijkse thema-avonden;
9 De werknemer geeft lessen, waaronder Islam educatie en Arabisch aan jong en oud;
9 De werknemer is ook leraar binnen het Taqwa concept Dar el Koran waar Koran wordt gedoceerd
volgens het klassieke Marokkaans Koranmemorisatie-concept;
9 De werknemer coördineert, verzorgt (mede) en houdt islamitische lessen in stand;
9 De werknemer begeleidt nieuwe moslims;
9 De werknemer bemiddelt bij geschillen;
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De werknemer bezoekt in bijzondere gevallen gelovigen bij ziekte of andere, speciale
gelegenheden;
De werknemer verzorgt spreekuren voor leden;
De werknemer draagt bij aan het verzorgen van benefieten en conferenties;
De werknemer is gevraagd en ongevraagd adviseur van de werkgever op religieus gebied;
De werknemer fungeert naar beste kunnen om de verbondenheid en inclusie in de gemeenschap
te vergroten;
De werknemer geeft gevraagd en ongevraagd advies en/of oordeel over te ontplooien religieuze
activiteiten;
De werknemer geeft samen met het bestuur vorm aan het islamitisch onderwijs en dawah-beleid
binnen de moskee;
De werknemer ondersteunt het bestuur bij religieuze, sociale en culturele activiteiten.

Wat bieden wij?
De islamitische gemeenschap in Culemborg is een gemeenschap met veel mogelijkheden en positieve
eigenschappen. Het moskeebestuur van de vereniging biedt een prettige werkomgeving met veel vrijheid en
hecht sterk aan persoonlijke groei en
loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden, zoals een ruime verlofregeling,
studiefaciliteiten etc.
Arbeidsvoorwaarden
Maandsalaris: Afhankelijk van uw opleiding en ervaring vindt salariëring in overleg plaats
Dienstverband: aanstelling voor 1 jaar met een vast dienstverband in het vooruitzicht
Maximaal aantal uren per week: 36-40
Bijzonderheden
•
Wilt u solliciteren? Stuur uw motivatie en cv via mail naar info@taqwa.nl
•
Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur via 0620811963.
Proces
U kunt solliciteren tot uiterlijk 31 januari 2022. Hierna zullen er gesprekken worden gestart met kandidaten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

2/2

