
 

Vacature 
 

Stage voor 8 / 16 / 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 centrale kantoor is 
gevestigd in Utrecht.  
 

Voor het team in Haarlem zijn wij op zoek naar een  
 

stagiair voor 8/16/24 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 Bijbel vaste 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 stagiair word je meegenomen in de activiteiten van Youth for Christ in de gemeente Haarlem. Je zult relaties gaan leggen 
met jongeren en dat ga je doen a.d.h.v. activiteiten die je samen met de teameider/jongerenwerker gaat opzetten. Afhankelijk 
van in welk leerjaar je zit worden je taken afgestemd op je studieprogramma. 
 
JOUW PROFIEL 
Je bent overtuigd christen en hebt een sterke affiniteit met jongeren. Je bent communicatief sterk, je bent sociaal en je hebt 
lef! Verder houd je van organiseren, activiteiten voorbereiden, contacten leggen en onderhouden en werken in een team.  
Als je een mbo-opleiding volgt kun je denken aan sportopleidingen of aan opleidingen voor maatschappelijk dienstverlener of 
sociaal werker. Bij hbo-opleidingen kun je eveneens denken aan sportopleidingen, maar ook aan de opleiding social worker of 
soortgelijke opleidingen en aan de opleiding theologie aan de CHE. 
 
WAT BIEDEN WIJ? 
Wij bieden een uitdagende stageplek in een boeiend werkveld. Je krijgt veel kansen om te leren o.l.v. ervaren jongerenwerkers. 
Daarbij word je onderdeel van een netwerk van gedreven mensen, die actief zijn in het jongerenwerk.  
 
MEER INFORMATIE 
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Jeroen van de Coolwijk (teamleider), tel. 06-24151574.  
Kijk ook op www.yfc.nl. 
 
SOLLICITEREN? 
Mail je brief en cv naar jeroen.vandecoolwijk@yfc.nl, onder vermelding van de functienaam. 
 
 

http://www.yfc.nl/

