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Profielschets jeugdwerker (m/v) voor de Protestantse gemeente Hilversum 

(24 uur, voor één jaar met mogelijkheid van verlenging tot 4 jaar) 
 

 

Vijf wijkgemeenten maken deel uit van de Protestantse gemeente Hilversum: Diependaalse Kerk, 

Grote Kerk, De Morgenster, Regenboogkerk, Bethlehemkerk. Bij deze wijkgemeenten hoort ook de 

pioniersplek Vitamine G. Bij de Grote Kerk is een eigen jeugdwerker aangesteld. Voor meer 

informatie over de PgH: www.protestantshilversum.nl 

 

 

Profielschets 

De jeugdwerker zal zich voor de verschillende wijkgemeenten bezighouden met activiteiten voor 

jeugd en jongvolwassenen van 12-25 jaar 

 

Werkzaamheden 

o Ontwikkelen en organiseren van (nieuwe) activiteiten op het gebied van catechese en 

geloofsontwikkeling 

o Samenwerken met vertegenwoordigers van bovengenoemde wijken 

o Samenwerken met vrijwilligers in het jeugdwerk en hen stimuleren 

o Wijkoverschrijdend werken en verbinden 

  

Profiel 

De jeugdwerker is iemand die: 

o een christelijke levensovertuiging heeft en zich verbonden weet met de Protestantse Kerk in 

Nederland 

o een gedreven, motiverende en enthousiasmerende werkhouding heeft 

o een aansprekend voorbeeld voor jeugd, jongeren en jongvolwassenen is 

o nieuwe mogelijkheden voor kerkelijk jeugd- en jongerenwerk verkent 

o zelfstandig kan functioneren 

o verbinding kan maken tussen mensen en wijkgemeenten 

o kan omgaan met verschillen 

o vrijwilligers in het jeugdwerk inspireert en motiveert 

 

Functie-eisen 

o Je hebt een theologische opleiding op HBO-niveau afgerond en relevante werkervaring in het 

kerkelijk jeugdwerk 

o Je hebt kennis van jeugdcultuur en leefwereld van jongeren 

o Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk 

o Je bent een enthousiaste en stimulerende persoonlijkheid 

o Je bent flexibel en hebt relativeringsvermogen 

o Je bent bereid om ’s avonds en in het weekend te werken 
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Functie en start  

Het gaat om een functie in schaal 8 van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 

Nederland. De inschaling ligt tussen € 2.277,- en € 3.043,- bruto maandsalaris bij een fulltime 

dienstverband. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De 

gewenste startdatum is maart of april 2018.  

De Protestantse Kerk in Nederland vindt veiligheid in het jeugdwerk van groot belang. Daarom is voor 

aanstelling als JOP Jeugdwerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk. Aan het eind van 

de werving en selectieprocedure wordt hiervoor een aanvraagformulier verstrekt. 

 

Informatie  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Marya de Haas: maryadehaas@gmail.com of 06 

40727369. 

 

Reageren  

Je kunt je schriftelijke motivatie met CV tot en met 26 januari 2018  a.s. per e-mail sturen naar                                                

Annette van Vliet: annette.van.vliet@hetnet.nl 

 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandagavond 5 februari en woensdagavond 7 februari 

2018. 

 


