
 

 

 

 

 

 

Vacatures vinden voor kerkelijke professionals 
 

Vacature websites met extra aandacht voor de kerk: 

a. www.reliwerk.nl , algemene site kerkelijke functies 

b. www.protestantsekerk.nl/vacatures of 

werkvoordekerk.protestantsekerk.nl 

c. www.steunpuntkerkenwerk.nl/vacatures-gkv/ 

d. www.steunpuntkerkenwerk.nl/vacatures-ngk/   

e. www.nd.nl/vacaturebank 

f. www.jobfish.nl , vinkje kerk en zending 

g. www.luceo-kw.nl , vacatures voor kerkelijk werkers  

h. https://vgvz.nl/category/vacatures/, vacatures geestelijk verzorgers 

i. https://www.onderwijstalenten.nl/, vacatures christelijk onderwijs 

 

Algemene vacature websites: 

a. www.linkedin.nl 

b. www.indeed.nl 

c. www.nationalevacaturebank.nl  

d. en nog meer …. 
 

 

Tips: 

• Op vrijwel alle vacaturewebsites is er de optie te abonneren op een 

automatische mailinglijst of voor meldingen van vacatures die je interesseren. 

• De precieze vacature tekst lijkt niet te passen bij wat je zoekt? Maar het 

grootste gedeelte spreekt je aan? En/of de organisatie boeit je? Solliciteren is 

kennismaken van twee kanten! Ga het gesprek aan over hoe jij van 

toegevoegde waarde denkt te kunnen zijn voor de organisatie. 

• Denk als een werkgever! De meeste vacatures staan niet online. Nog steeds 

worden veel banen ingevuld via het eigen netwerk of een aanbeveling. 

• Oriënteer je op boeiende organisaties die bezig zijn met onderwerpen die je 

na aan het hart liggen. Zoek iemand die er al werkt of bel een keer.  

• Hoe staat het ervoor met je LinkedIn en online profielen? Tijd voor een 

update! Zorg voor een goede, professionele foto (geen 

zonnebrilvakantiekiekje) die op alle profielen hetzelfde is en maak je 

contactgegevens makkelijk vindbaar. 

• Google jezelf. Welke hits komen als eerste naar boven? Nieuwe werkgevers 

googelen. Nu is een goed moment om je digitale footprint op te schonen. 

• Loop je vast in het zoeken naar werk? Schakel dan een (loopbaan)coach in. 

Zie netwerk van Steunpunt Kerkenwerk of vraag adviseur kerkelijk 

personeelsbeleid: www.steunpuntkerkenwerk.nl/supervisie-coaching/  

of neem een kijkje op www.Noloc.nl  

• Predikant worden? En / of op zoek naar een nieuwe gemeente? Lever een 

missieprofiel aan voor het beroepingswerk. Format is hier te vinden: 

www.kerkelijkpersoneelsbeleid.nl/werker//hoe-maak-ik-mijn-profiel-en-cv/  

En stuur een preek mee die je na aan het hart ligt. 
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