
 

 

Profielschets Jeugdwerker 

De Protestantse gemeente Leens-Mensingeweer zoekt voor het jeugdwerk een enthousiaste 

jeugdwerker. De aanstelling is voor een periode van 2 jaar (40%) met de mogelijkheid tot verlenging 

(20%).  

 

Algemeen: 

- Het werkpercentage is 40%/16 uur per week. Dit is voor een periode van 2 jaar, daarna vindt 

er een heroverweging plaats naar 20%. Er is een jaarlijks evaluatiemoment. 

- We zoeken iemand in de modaliteit middenorthodox / oecumenisch protestants. We zijn 

een diverse gemeente, maar het geloof bindt ons. 

- De belangrijkste vaardigheden en eigenschappen die we in iemand zoeken zijn 

enthousiasmeren, toerusten, inspireren, communiceren. 

- De hoofdkenmerken van de jeugdwerker die we zoeken zijn ondersteuner, pastor, 

teamwerker. 

- De jeugdwerker woont bij voorkeur in de regio. 

Specifiek, kerntaken: 

-  Wat betreft de eredienst zijn de kerntaken van de jeugdwerker: voorgaan tijdens de viering 

van kliederkerk (4 keer per jaar) en periodiek voorgaan in jeugddiensten (nader te bepalen).  

- In het pastoraat is de jeugdwerker direct gericht op de jeugd in de leeftijdscategorie 12-25 

jaar. Verdere aandacht is er voor de groep 25-40 jaar en de kinderen. Ook de ondersteuning 

van ouders is een specifiek aandachtspunt. In het pastoraat werk je samen met de 

jeugdouderlingen. 

- De taken op het gebied van vorming en toerusting liggen vooral in de ondersteuning en 

voorbereiding van de diverse jeugdgroepen, gespreksgroepen en de jeugdkerk. Dit doe je 

samen met de vrijwilligers die meedraaien in de diverse groepen.  

- Wat betreft organisatie en beleid in de gemeente: Je gaat in samenwerking met de 

kerngroep het jeugdbeleid van de kerk verder uitbouwen en vormgeven. Er wordt 

samengewerkt met de predikant en de jeugdouderlingen.  

 

Je kunt reageren tot en met 18 augustus. We verzoeken je om een motivatiebrief en CV te mailen 

naar jeugd@pknlm.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij de jeugdouderlingen; Christien van 

Duinen (0627548835) en Gerard Spoelman (0613542728). 
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