
  

MMiiddddllee  SScchhooooll  MMiinniissttrriieess  CCoooorrddiinnaattoorr  

TTiimmee  CCoommmmiittmmeenntt::    SSuunnddaayy  MMoorrnniinnggss  99::0000  aamm  ttoo  1122::0000  ppmm  iinncclluuddiinngg  lleeaaddeerrsshhiipp  dduurriinngg  oonnee  

CClluubb  5566  CCllaassss  aanndd  WWoorrsshhiipp  aatttteennddaannccee;;  MMiiddddllee  SScchhooooll  YYoouutthh  GGrroouupp  SSuunnddaayy  eevveenniinnggss  ttyyppiiccaallllyy  

55::3300  ttoo  88::3300  ppmm;;  yyeeaarrllyy  MMiiddddllee  SScchhooooll  rreettrreeaattss,,  CClluubb  5566  rreettrreeaattss,,  MMiiddddllee  SScchhooooll  mmiissssiioonn  ttrriipp,,  

aanndd  VVaaccaattiioonn  BBiibbllee  SScchhooooll  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ttiimmee  ssppeenntt  bbuuiillddiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  

yyoouutthh,,  ssttaaffff  mmeeeettiinnggss,,  ssppeecciiaall  eevveennttss,,  aanndd  pprreeppaarraattoorryy  hhoouurrss,,  bbootthh  oonn  aanndd  ooffff  ssiittee  aass  aarrrraannggeedd  

wwiitthh  tthhee  ppaassttoorr..    SSuuppppoorrtt  tthhee  CChhiillddrreenn’’ss  MMiinniissttrriieess  CCoooorrddiinnaattoorr  iinn  ppllaannnniinngg  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  

mmoonntthhllyy  FFaammiillyy  MMiinniissttrryy  eevveennttss..  

HHoouurrss::    TToottaalliinngg  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  2200  hhoouurrss  aa  wweeeekk  

MMiiddddllee  SScchhooooll  MMiinniissttrriieess  CCoooorrddiinnaattoorr  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

••  AAddmmiinniissttrraattee  tthhee  MMiiddddllee  SScchhooooll  YYoouutthh  pprrooggrraamm,,  iinncclluuddiinngg  ppllaannnniinngg,,  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  

lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  wweeeekkllyy  MMiiddddllee  SScchhooooll  YYoouutthh  GGrroouupp  oonn  SSuunnddaayy  eevveenniinnggss..    

••  PPllaann,,  pprreeppaarree  aanndd  lleeaadd  tthhee  MMiiddddllee  SScchhooooll  LLeeaaddeerrsshhiipp  ggrroouupp  pprriioorr  ttoo  YYoouutthh  GGrroouupp  

((ccuurrrreennttllyy  eevveerryy  ootthheerr  wweeeekk))..  

••  PPllaann  aanndd  lleeaadd  yyeeaarrllyy  rreettrreeaattss,,  lloocckk--iinnss,,  sseerrvviiccee  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  aa  mmiissssiioonn  ttrriipp  ffoorr  MMiiddddllee  

SScchhooooll  YYoouutthh,,  iinncclluuddiinngg  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  aaddddiittiioonnaall  vvoolluunntteeeerrss..    

••  MMeeeett  rreegguullaarrllyy  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  YYoouutthh  aanndd  YYoouunngg  AAdduulltt  MMiinniissttrriieess  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  bbootthh  

MMiiddddllee  SScchhooooll  YYoouutthh  pprrooggrraamm,,  aanndd  jjooiinntt  YYoouutthh  eevveennttss  wwiitthh  SSeenniioorr  HHiigghheerrss..    

••  OOvveerrsseeee,,  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  oouurr  CChhiillddrreenn’’ss  MMiinniissttrryy  DDiirreeccttoorr,,  oouurr  CClluubb  5566  pprrooggrraamm  ffoorr  55tthh  

aanndd  66tthh  ggrraaddeerrss,,  iinncclluuddiinngg  ppllaannnniinngg,,  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  tteeaacchheerrss,,  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp  

aass  oonnee  ccllaassss  tteeaacchheerr  oonn  SSuunnddaayy  mmoorrnniinnggss..    MMeeeett  rreegguullaarrllyy  wwiitthh  tthhee  CChhiillddrreenn’’ss  MMiinniissttrryy  

DDiirreeccttoorr  iinn  oovveerrssiigghhtt  ooff  tthhiiss  pprrooggrraamm..    

••  PPllaann  aanndd  lleeaadd  yyeeaarrllyy  rreettrreeaattss,,  lloocckk--iinnss  aanndd  sseerrvviiccee  ooppppoorrttuunniittiieess  ssppeecciiffiicc  ttoo  CClluubb  5566  kkiiddss,,  

iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  CClluubb  5566  tteeaacchheerrss  aanndd  tthhee  CChhiillddrreenn’’ss  MMiinniissttrryy  DDiirreeccttoorr..    

••  WWoorrkk  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  CChhiillddrreenn’’ss  MMiinniissttrriieess  CCoooorrddiinnaattoorr  ttoo  ppllaann  aanndd  eexxeeccuuttee  

mmoonntthhllyy  FFaammiillyy  MMiinniissttrryy  eevveennttss..  

••  PPrriioorriittiizzee  ttiimmee  eeaacchh  wweeeekk  iinn  bbuuiillddiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  yyoouutthh  iinn  tthheessee  pprrooggrraammss..    

••  PPrreeppaarree  yyeeaarrllyy  bbuuddggeett  rreeqquueessttss  ffoorr  ffuuttuurree  pprrooggrraammmmiinngg  ffoorr  bbootthh  MMiiddddllee  SScchhooooll  MMiinniissttrriieess  

aanndd  CClluubb  5566..    

••  AAssssiisstt  wwiitthh  ppllaannnniinngg  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  oouurr  yyeeaarrllyy  YYoouutthh  AAuuccttiioonn,,  aanndd  ootthheerr  YYoouutthh  

MMiinniissttrriieess  ffuunnddrraaiisseerrss..        

••  EEnnccoouurraaggee  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbyy  aallll  mmiiddddllee  sscchhooooll--aaggee  yyoouutthh  aanndd  ffaammiilliieess  iinn  oouurr  mmiinniissttrriieess,,  

ffoosstteerriinngg  aann  aattmmoosspphheerree  ooff  iinncclluussiioonn  aanndd  ggrroowwtthh  iinn  kknnoowwlleeddggee  ooff  GGoodd’’ss  lloovvee..    

••  CCoonnssuulltt  rreegguullaarrllyy  wwiitthh  tthhee  PPaassttoorr,,  aanndd  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  qquuaarrtteerrllyy  wwiitthh  yyoouurr  SSttaaffff--PPaarriisshh  

RReellaattiioonnss  rreepprreesseennttaattiivvee..  RReegguullaarrllyy  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  tteeaacchheerrss,,  PPaassttoorr,,  ssttaaffff,,  lleeaaddeerrsshhiipp  

aanndd  ffaammiilliieess  rreeggaarrddiinngg  MMiiddddllee  SScchhooooll  MMiinniissttrriieess,,  nneeeeddss  aanndd  ooppppoorrttuunniittiieess..  



••  AAssssiisstt  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  oouurr  SSaaffee  CChhuurrcchh  ppoolliicciieess  ttoo  eennssuurree  yyoouutthh  aarree  iinn  aa  ssaaffee  

eennvviirroonnmmeenntt..  

••  JJooiinn  wwiitthh  ootthheerr  ssttaaffff  aanndd  llaayy  lleeaaddeerrsshhiipp  aass  aann  aammbbaassssaaddoorr  ffoorr  CCoorrnneerrssttoonnee  aanndd  oouurr  

mmiinniissttrriieess,,  tthhaatt  wwee  mmaayy  ccoonnttiinnuuee  ttoo  sseerrvvee  GGoodd,,  ttoo  lloovvee  oouurr  nneeiigghhbboorrss,,  aanndd  ttoo  pprrooccllaaiimm  

tthhee  GGoooodd  NNeewwss  ooff  JJeessuuss  CChhrriisstt..  

  

  

JJoobb  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  

PPaasstt  eexxppeerriieennccee  iinn  CChhrriissttiiaann  YYoouutthh  MMiinniissttrriieess  iinncclluuddiinngg  lleeaaddeerrsshhiipp  eexxaammpplleess;;  eedduuccaattiioonn  aatt  tthhee  

ccoolllleeggee  lleevveell  pprreeffeerrrreedd;;  aann  eevviiddeenntt  ppaassssiioonn  ffoorr  GGoodd  aanndd  ffoorr  eennccoouurraaggiinngg  ootthheerrss  ––  eessppeecciiaallllyy  

yyoouutthh  ––  ttoo  ggrrooww  iinn  tthhee  lloovvee  ooff  CChhrriisstt;;  EExxcceelllleenntt  vveerrbbaall  aanndd  wwrriitttteenn  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  uussee  

ooff  ssoocciiaall  mmeeddiiaa;;  AAbbiilliittyy  ttoo  mmuullttii--ttaasskk;;  aa  SSeerrvvaanntt’’ss  aattttiittuuddee;;  aa  SSeellff--SSttaarrtteerr;;  FFaammiilliiaarriittyy  wwiitthh  TThhee  

UUnniitteedd  MMeetthhooddiisstt  CChhuurrcchh..  RReessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  ddeeppeennddaabbiilliittyy  eesssseennttiiaall..  TThhiiss  iiss  aa  mmoottiivvaatteedd,,  

rreellaattiioonnaall  iinnddiivviidduuaall,,  wwhhoo  ccaann  wwoorrkk  wwiitthh  aa  llaarrggee  bbaassee  ooff  yyoouutthh,,  vvoolluunntteeeerrss  aanndd  ssttaaffff..      

    

BBeenneeffiittss  

BBeenneeffiittss  iinncclluuddee  ppaaiidd  vvaaccaattiioonn  aanndd  ssiicckk  ddaayyss..    TThheerree  iiss  nnoo  iinnssuurraannccee  ooffffeerreedd  wwiitthh  tthhiiss  ppoossiittiioonn..    

  


