
 
 
Stagiair Jongerenwerk   
 
Wie zijn wij? 
Geloven in de Stad is een netwerk van ruim 26 kerken en christelijke organisaties in Haarlem. We werken 
vanuit de overtuiging dat God maar één kerk kent in de stad en dat het aan ons is om dat zichtbaar en 
werkbaar te maken. Om meer impact te hebben in de stad werken we met vijf platforms.  
Eén hiervan is jongeren en jongerenwerkers. We stellen samen onze ervaring, deskundigheid en middelen 
beschikbaar om jongeren binnen en buiten de kerk plekken, kansen en ondersteuning te bieden waardoor ze 
elkaar kunnen ontmoeten, God kunnen ontmoeten, hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Maar 
waardoor Jezus ook impact kan hebben in hun leven en zij daardoor impact kunnen hebben voor de mensen 
om hen heen. 
 
Wie ben jij? 
Je bent enthousiast en initiatiefrijk en vindt het leuk om met jongeren op te trekken. Je wilt je geloof handen 
en voeten kunnen geven door je leven te delen en jongeren te helpen groeien en verantwoording te nemen 
voor hun eigen leven en hun omgeving. Er is ruimte om te werken aan praktijk- en leerdoelen, alsmede aan 
innovatieve projecten. We kijken hoe opdrachten van je opleiding passen binnen ons huidige aanbod en dat 
van onze samenwerkingspartners. Maar er is uiteraard ook volop ruimte om jouw eigen talenten en interesses 
te benutten. De aanvraag van een VOG is verplicht. 
 
Soort stage 
 beroepsstage 
 afstudeerstage 
 
Werkzaamheden 
 ontwikkelen van activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van jongeren; 
 contact leggen met jongeren; 
 contact leggen en onderhouden met de verschillende kerken en samenwerkingspartners; 
 ondersteunen en motiveren van vrijwilligers die meedoen in de projecten door werving, training en 

gesprekken; 
 helpen met de ontwikkeling van vernieuwende projecten en activiteiten op maat; 
 signaleren van problemen, wensen en behoeften bij de jongeren. 
 
Gewenst profiel 
 gemotiveerd en enthousiast; 
 affiniteit met werken met jongeren en een diversiteit aan culturele achtergronden; 
 zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 
 student Social Work, Theologie; 
 woonachtig in omgeving Haarlem | Amsterdam | Leiden. 

 
Informatie 
Jurrin Reckers (coördinator jongerenwerk) 
m 06 - 5204 6181 
e jurrinreckers@gmail.com 
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