De Protestantse gemeente Hilversum (PgH), onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, bestaat
uit vijf wijkgemeenten en een missionaire gemeente. In de Hervormde wijkgemeente Grote Kerk
Hilversum is er een vacature ontstaan voor een ondernemende en enthousiaste
JEUGDWERKER (m/v)
(minimaal 16 uur per week)
In de Grote Kerk aan de Kerkbrink wordt al meer dan 600 jaar het Evangelie verkondigd. De
wijkgemeente Grote Kerk kent een hervormd-gereformeerde signatuur en wil ook nu als een levende
gemeente in Hilversum doorgeven dat Jezus Christus de enige Redder en Zaligmaker is. Zijn liefde voor
mensen is het meer dan waard om te delen.
Wijkgemeente Grote Kerk zoekt een jeugdwerker op parttime basis, met uitzicht op een contract op
(bijna) fulltime basis. De taak van deze jeugdwerker is gericht op het continueren en uitbouwen van
het jeugdwerk, ook op lange termijn. Onderdeel hiervan is het zoeken van samenwerking met de
(wijk)gemeenten binnen de PgH en andere Hilversumse kerken. Ook vinden wij het belangrijk dat de
jeugdwerker zorgdraagt voor de jongeren van 16 jaar en ouder die in mindere mate actief betrokken
zijn bij de kerk.
Werkzaamheden
De jeugdwerker zal zich vooral bezighouden met de volgende werkzaamheden in de breedte van het
jongerenwerk en werkt daarbij veel samen met jeugdouderling(en), clubleiding en/of andere
vrijwilligers:
• aanspreekpunt en identificatiefiguur voor de jongeren zijn;
• coaching en begeleiding van mentoren, club- en catecheseleiding;
• verbindingen tot stand brengen tussen jongerenwerk en zondagse eredienst;
• rol vervullen in een projectteam binnen de Grote Kerk dat mogelijk een derde zondagse
eredienst of terugkerend evenement opzet met wellicht een Hilversum-breed bereik
(mogelijkheid tot uitbreiding van contracturen);
• jongeren meer betrekken bij het gemeente zijn;
• bieden van en/of ondersteunen in de pastorale zorg aan de jongeren;
• participeren en ondersteunen in de catechese vanaf 19 jaar;
• adviseren en begeleiden van jeugdouderlingen van de Grote Kerk.
Profiel
De jeugdwerker is iemand die:
• leeft vanuit een persoonlijke relatie met God;
• aanspreekbaar is als voorbeeldfiguur voor jeugd en (jong)volwassenen;
• een duidelijke en inspirerende visie heeft op jeugdwerk in het geheel van de gemeente;
• aantoonbare ervaring heeft met het begeleiden van jeugdwerkactiviteiten;
• zelfstandig kan functioneren;
• mensen onderling samenbindt;
• voor een langere periode beschikbaar is.
Functie-eisen
• HBO werk- en denkniveau;
• Relevante opleiding en werkervaring als professional in het kerkelijk (jeugd)werk;
• Kennis van en affiniteit met de leefwereld van jongeren;
• Communicatief vaardig, zowel in spreken als op schrift;
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•
•
•

Kwaliteiten en aantoonbare ervaring in het overdragen van kennis en vaardigheden op
ouders, jeugdleiders en jongeren;
In staat om beleid om te zetten in haalbare doelen en deze vervolgens te realiseren;
Bereid om ’s avonds en in het weekend te werken;
Belijdend en actief meelevend lid van de eigen (Hervormde) gemeente binnen de
Protestantse Kerk in Nederland.

Wij bieden
Een arbeidscontract voor:
• Minimaal 16 uur per week, voor de periode van een jaar met het doel dit voor een bepaalde
tijd te verlengen.
• Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland.
Informatie en reageren
Zie www.grotekerkhilversum.nl voor meer informatie over de wijkgemeente. Voor meer informatie over
deze vacature kun je mailen naar jeugdouderling@grotekerkhilversum.nl (Jan Mauritz), wij nemen dan
zo spoedig mogelijk contact op. Naar dit e-mailadres kun je ook je CV met motivatie sturen als je
belangstelling voor deze functie hebt. We ontvangen je sollicitatie graag voor 1 september 2021. De
aanvangsdatum van de werkzaamheden kan in onderling overleg worden vastgesteld.

