
 

Protestantse gemeente Dieren zoekt een enthousiaste en talentvolle 
 

Jongerenwerker 
 

per 1 januari 2018, 16 uur per week,  voor een jaar, met de intentie tot verlenging. 
 
Speerpunt in het beleid van de Protestantse gemeente Dieren in de komende jaren is 
aandacht voor jongeren / jonge gezinnen met als doel hen meer te betrekken bij het geloof 
en de gemeente. Belangrijk hierbij is niet alleen voort te bouwen op het bestaande 
programma maar ruimte te bieden voor andere wegen en vernieuwing.  
 
Wat bieden wij? 
 

-Een kleurrijke en actieve gemeente met open houding 
-Leuke en betrokken jongeren 
-Een enthousiaste en grote groep vrijwilligers  
-Ruimte voor vernieuwing 
-Klankbord / begeleiding 
-Werkplek  
-Salariëring conform cao PKN (salarisschaal 8) 

 
Wat breng jij mee?  
 
Je hart:  

-Je houdt er van met mensen te werken en weet hen te raken en motiveren.  
-Je kan mensen goed met elkaar te verbinden, met en vanuit het geloof en 
persoonlijke aandacht.  
-Je bent positief ingesteld en staat open voor mensen en nieuwe ideeën.  

 
Je hoofd:  

-Je beschikt over theologische kennis ( op HBO niveau) en blijft je verdiepen; je 
onderschrijft het gedachtegoed van PKN.  
-Je werkt zelfstandig maar kunt ook goed samenwerken (waarbij je ook soms de kar 
trekt).  
-Je bent communicatief sterk 
-Je bent goed in organiseren en speelt flexibel in op veranderingen.  

 
Je handen:  

-Je durft te pionieren met jongeren in de kerk ( ook in diensten) en gaat met hen 
luchtig en creatief het (geloofs)gesprek aan.  
-Je wil de ander iets meegeven en je bent vraagbaak voor de vele vrijwilligers.  
-Je bent bekend met social media en zet die gericht in. 
-Je kunt letterlijk en figuurlijk bouwen.  

 
Pas jij bij ons? 
  
Reageer dan voor 30 september 2017 naar Martin Spaander via vacature@pkndieren.nl . 
Heb je nog vragen over de vacature, dan kun je ook mailen naar Martin. Kijk ook op 
www.pkndieren.nl of www.facebook.com/protestantsegemeente.dieren . 
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