
 

Bij het SRKK bestaan vacatures voor  
 

een beleidsmedewerker jeugd en jongeren (m/v) voor 16 uur per week en  
een beleidsmedewerker catechese (m/v/) voor 8 uur per week 

 
Beide functies kunnen ook gecombineerd door één kandidaat worden vervuld. 
 
Taak- en functieomschrijving beleidsmedewerker jeugd en jongeren 
De beleidsmedewerker is werkzaam voor jeugd en jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 30 jaar.  
In de afgelopen jaren heeft Jong Katholiek zich ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel binnen het 
SRKK ten behoeve van landelijk jeugd- en jongerenbeleid. Vanuit Jong Katholiek organiseert de 
beleidsmedewerker jeugd en jongeren projecten die een landelijk karakter dragen en die ten goede 
komen aan het lokale jongerenpastoraat in de bisdommen. De beleidsmedewerker stimuleert 
opbouw van jong katholiek kader, dat actief participeert in Kerk en samenleving.  
De beleidsmedewerker ondersteunt het Officium Iuventutis bij de beleidsontwikkeling op het gebied 
van jongerenpastoraat. Fondswerving ten behoeve van projecten en het werven en aansturen van 
projectmedewerkers en vrijwilligers behoren eveneens tot de taak van de beleidsmedewerker jeugd 
en jongeren.  
 
Taak- en functieomschrijving beleidsmedewerker catechese  
De beleidsmedewerker catechese ondersteunt het Officium Catecheticum bij de beleidsontwikkeling 
op het gebied van catechese en heeft een rol bij de ontwikkeling van catecheseprojecten, 
bijvoorbeeld het landelijk aanbod catechese in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid. 
Fondswerving is eveneens een onderdeel van de taak van de beleidsmedewerker catechese. 
 
Wij zoeken  
A. Voor de functie beleidsmedewerker jeugd- en jongeren iemand die: 

 beschikt over een academisch werk- en denkniveau 

 ervaring heeft in katholiek kerkelijk jongerenwerk  

 leiding en sturing kan geven aan medewerkers en vrijwilligers 

 ervaring heeft met projectmanagement 

 ervaring heeft met fondswerving 

 strategisch en visionair kan denken 

 goede communicatieve vaardigheden heeft: mondeling, schriftelijk en op het web 

 een goede netwerker is 

 praktiserend rooms- katholiek is 
 
B. Voor de functie van beleidsmedewerker catechese iemand die:  

 beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur als theoloog  

 ervaring heeft met catecheseprojecten 

 ervaring heeft met projectmanagement 

 ervaring heeft met fondswerving 

 goede communicatieve vaardigheden heeft 

 praktiserend rooms- katholiek is 

Het Secretariaat van het Rooms- Katholiek Kerkgenootschap  
in Nederland (SRKK) voert het secretariaat ten behoeve  
van de Bisschoppenconferentie van de Nederlandse Kerkprovincie.   
Het SRKK is gevestigd te Utrecht. 

 



Wij bieden 
Wij bieden uitdagende functies en projecten in het hart van de Nederlandse Kerkprovincie.  
Het salaris voor beide functies bedraagt -  gebaseerd op een 40-urige werkweek - afhankelijk van 
kennis en ervaring minimaal € 3430,- en maximaal € 5504,-  bruto per maand. Secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op het Rechtspositiereglement van het SRKK. 
 
U kunt uw sollicitatie met cv vóór 16 januari 2016 per mail sturen naar sollicitatie@rkk.nl ter attentie 
van de secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, mw. mr. P.S.J.M. Daalmans. 
Nadere inlichtingen over de functies kunnen eveneens via genoemd mailadres worden verkregen. 
Een gesprek met de bisschop-referent voor jeugd en jongeren en voor catechese maakt onderdeel 
uit van de procedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stellen wij niet op prijs.  
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