
JEUGDWERKADVISEUR (m/v) 
voor 22 uur per week

Een aanstelling voor langere tijd, na afloop van de vervanging, behoort tot de reële mogelijkheden.
 
Taakomschrijving
• Adviseren, begeleiden en stimuleren van de vrijwilligers in het plaatselijk jeugdwerk 
• Onderhouden van contacten met diverse kerkelijke en maatschappelijke instanties 
• Verzorgen van plaatselijke en regionale cursussen en trainingen 
• Voorbereiden en uitvoeren van regionale activiteiten voor de jeugd
 

 

 
Salariëring
• Overeenkomstig de CAO Welzijn, salarisregeling sociaal cultureel werk
 
Inlichtingen
• Dhr. C.J. Kolijn (senior jeugdwerkadviseur), tel. 038 - 375 80 97
• Dhr. L. Wubs (bestuursvoorzitter), tel. 0525 - 68 60 55
 
Sollicitaties met cv en opgave van referenties kunnen tot uiterlijk 6 december 2013 worden 
gericht aan het bestuur van de stichting: p/a dhr. R. van ‘t Slot (secretaris), rvantslot@hetnet.nl
 
Gesprekken zijn gepland op D.V. donderdagavond 12 december (1e ronde) en woensdagavond 18 december 2013 
(2e ronde).
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

 
De Hervormde Stichting voor Jeugd- en Jongerenwerk is een samenwerkingsverband van vijf Hervormde Gemeenten 
op Gereformeerde grondslag binnen de PKN op de Noord Veluwe. De adviseur houdt zich bezig met het plaatse-
lijk jeugdwerk in de vijf gemeenten en daarnaast worden er verschillende regionale activiteiten georganiseerd. Het 
plaatselijk werk valt onder de verantwoordelijkheid van de jeugdraden / kerkenraden terwijl het regionale werk de 
verantwoordelijkheid van de stichting is. Bij de stichting is tevens een senior adviseur werkzaam. Ter ondersteuning is er 
regelmatig contact met hem. De stichting is ook betrokken bij het integraal jeugdbeleid van de burgerlijke gemeenten 
Elburg en Oldebroek. In dit kader is er frequente afstemming tussen de adviseurs van de stichting en diverse netwerken 
en algemene instanties.
 

Het bestuur van de Hervormde Stichting voor Jeugd- en Jongerenwerk (uitgaande 
van de Hervormde gemeenten Elburg, ‘t Harde, Oldebroek, Oosterwolde en 
Wezep-Hattemerbroek) nodigt i.v.m. zwangerschapsverlof van de huidige  
functionaris sollicitanten uit voor de functie van

Profiel
•  Leven vanuit een relatie met God 
•  Belijdend en meelevend lid van de PKN, Hervormd  
 op G.G. 
•  Ervaring met kerkelijk jeugdwerk 
•  Gedreven, motiverende en enthousiasmerende  
 werkhouding 
•  Ondernemend en initiatiefrijk 
•  Didactisch goed onderlegd 
•  In staat zich in te leven in de specifieke situatie van  
 elk van de 5 gemeenten 

•  Ervaring in het overdragen van kennis, vaardigheden  
 en houding
•  Een relevante afgeronde hbo-opleiding 
•  Bereid om 3 avonden per week en soms in het  
 weekend beschikbaar te zijn
•  Bereid om in de regio te gaan wonen wanneer een  
 aanstelling voor langere tijd aan de orde komt 
•  Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie is  
 een pre


