
vacature 
 

teamleider/coördinerend jongerenwerker (24 uur) 
 
Youth for Christ is een beweging van jongeren en jongerenwerkers, die opvalt doordat ze God 

voortdurend zoekt, groeit in lokaal missionair jongerenwerk en durft te laten zien waar ze voor 

staat. We zoeken jongeren op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. Dit doen wij met God als 

onze leider en vanuit de unieke kracht dat we dichterbij jongeren staan. Wij willen alle jongeren in 

Nederland een kans bieden om Jezus te leren kennen. 

 
Youth for Christ is lokaal actief in vier Youth for Christ centra en op 20 lokale plekken en 

ondersteunt lokale initiatieven en missionaire kerken. Honderden vrijwilligers en ruim 80 

medewerkers dragen hieraan bij. Het hoofdkantoor is per 1 december 2019 gevestigd in Utrecht.  

 

Voor het team van Haarlem zijn wij op zoek naar een  

teamleider/coördinerend jongerenwerker (24 uur) 

 

Is Gods liefde jouw drijfveer om midden in dit leven te staan, dienstbaar te zijn en oog te hebben voor 

anderen? Vormen gebed en het lezen van de Bijbelvaste onderdelen in jouw leven omdat je gelooft dat je 

op die manier God steeds beter leert kennen? Dan is dit misschien wel de functie die bij jou past! 

 

DE FUNCTIE 
Als teamleider (8 uur) ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en leiding van YfC Haarlem. Je bent 

onderdeel van een netwerk van kerken en organisaties. Jij zorgt ervoor dat de missie van Youth for Christ 

in Haarlem werkelijkheid wordt. Je werft, traint en coacht vrijwilligers, zodat ze zich in gaan en blijven 

zetten voor jongeren. Ook geef je leiding aan de andere betaalde medewerkers. Je bouwt verder aan een 

sterk netwerk van betrokken kerken en christenen en netwerkpartners zoals collega-organisaties, 

gemeentelijke instanties en bewonersondernemingen.  

 

 Als coördinerend jongerenwerker (16 uur) weet je in open situaties contacten met jongeren te leggen 

en te onderhouden, legt relaties en helpt hen groeien. Als Coördinerend Jongerenwerker voer je het 

bestaande jongerenwerk uit samen met een collega meidenwerk. Naast de diverse activiteiten werk je 

ambulant in kleine groepjes en individueel met jongeren. De uitvoering van de verschillende activiteiten 

wordt samen met een team van vrijwilligers gedaan. Jouw rol is deze vrijwilligers in hun kracht te zetten. 

Je ondersteunt en coacht hen en zorgt ervoor dat zij het jongerenwerk zo goed mogelijk kunnen 

uitvoeren. Plannen en rapporteren zie je als onderdeel van kwalitatief goed jongerenwerk. Daarnaast 

ontwikkel je programma’s. Je werkt voornamelijk in de middag- en avonduren. Je bent flexibel inzetbaar 

voor verschillende activiteiten. 

 

JOUW PROFIEL 
Jij bent een leider. Dat blijkt uit je werkervaring en je persoonlijke omgang met mensen. Vanuit je 

leidinggevende kwaliteiten kun je collega’s, vrijwilligers en jongeren coachen en begeleiden. Door je 

relevante agogische opleiding en (enkele jaren) werkervaring met jongeren kun je ook inhoudelijk 

kwalitatief werk leveren. Je hebt een open karakter, bent uitnodigend, ondernemend en inspirerend.  



 

   

  

 

Door je goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden ben jij een competente gesprekspartner die 

kansen om het werk uit te breiden weet te benutten. Je hebt een levende relatie met God en bent actief 

betrokken bij een gemeente. Bij voorkeur woon je in Haarlem of je bent bereid naar deze stad te 

verhuizen.  

 

WAT BIEDEN WIJ 

Wij bieden een uitdagende taak in een boeiend werkveld. Je krijgt veel kansen om te leren. Daarbij word 

je onderdeel van een netwerk van gedreven mensen, die actief zijn in het jongerenwerk. Salariëring vindt 

plaats aan de hand van het personeelsreglement van Youth for Christ.  

 

MEER INFORMATIE 

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Harm Jonker (regio-coördinator), tel. 

030 202 80 60. Kijk ook op www.yfc.nl. 

 

SOLLICITEREN? 

Mail je brief en CV vóór 6 januari 2020 naar sollicitaties@yfc.nl, onder vermelding van teamleider 

Haarlem. 

http://www.yfc.nl/

