
De Baptistengemeente Ontmoeting in Arnhem-Zuid zoekt een enthousiaste  

 

Jeugdwerker (0,2 fte) 

Wie wij zijn: 

 

De Baptistengemeente Ontmoeting is een regiogemeente met zo’n 250 leden en 60 vrienden 

uit Arnhem en omliggende dorpen en steden. Wij willen een open, liefdevolle en gastvrije 

gemeenschap van gelovigen zijn, waarin jong en oud welkom is. We streven ernaar dat er 

bloeiend jeugdwerk is, met als doel dat jongeren Jezus leren kennen. 

 

Wie zoeken wij: 

 

Wij zijn op zoek naar een jeugdwerker met hart voor de jeugd en het jeugdwerk. Iemand die 

door een enthousiaste persoonlijkheid in staat is de jeugdleiders te motiveren en bij hen het 

beste naar boven te halen. Je hebt de gave om de jeugdleiders toe te rusten, hun talenten te 

ontwikkelen en hen te helpen bij het aangaan van relaties met de jeugd. Je schept kaders en 

ontwikkelt visie. Je bent flexibel en stressbestendig en in staat om op opbouwende wijze 

kritisch te zijn. 

Je werkt goed samen met de raad en voorganger in het versterken van wederzijdse 

betrokkenheid tussen gemeente en jeugd. 

Wat vragen wij van jou: 

• Je hebt een levend en zichtbaar geloof in Jezus Christus en bent gedoopt op grond 

van je belijdenis; 

• Je hebt als doel dat kinderen en jongeren de rijke boodschap van het evangelie 

horen, aanvaarden en omarmen en leren uitdragen; 

• Je hebt kennis van de leefwereld van jongeren en ervaring in een soortgelijke functie; 

• Je hebt een relevante afgeronde HBO/WO-studie (bijvoorbeeld richting SPH, 

Pedagogiek of Theologie); 

• Je kunt beleidsmatig denken en toerusting en begeleiding geven. 

Wat bieden wij: 

We bieden je een gave groep jeugdleiders die uitkijkt naar je ondersteuning, in een 

gemeente die in een open sfeer de Heer wil volgen. 

 

De aanstelling is in eerste instantie voor 8 uur per week en voor de duur van een jaar, met 

optie tot verlenging en uitbreiding. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in 

overeenstemming met de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. 

Reageren? 

Stuur je motivatie en CV uiterlijk 1 maart naar jeugdwerker@bgontmoeting.nl.  
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