
 
 

 

VACATURE IMAM / ISLAMITISCH GEESTELIJK VERZORGER 

Fulltime, 40 uur per week 
 

 
Islamitisch Cultureel Centrum “Bosniak” te Arnhem is per direct op zoek naar een Imam / Islamitisch 

geestelijk verzorger om de dagelijkse Islamtische, maar ook Bosnisch culturele activiteiten mede te 

bedenken, leiden en uit te voeren. Herken jij jezelf in onderstaande vacatureomschrijving en beschik 

jij over de gevraagde kwalificaties? Dan kijken wij uit naar je sollicitatie. 

Functieomschrijving 

❖ Verantwoordelijk voor het ontwerpen, samenstellen en geven van lessen c.q. cursussen voor 

jong en oud. 

❖ Ondersteunen van het dagelijks bestuur om sociaal, (Bosnisch) culturele en religieuze 

activiteiten voor de leden en buurtbewoners te organiseren. 

❖ Actief op de hoogte zijn en blijven in wat er speelt binnen de huidige maatschappij. 

❖ De rust bewaken binnen de aangesloten leden van de moskee. 

❖ Het bemiddelen bij geschillen. 

❖ In bepaalde gevallen het bezoeken van gelovigen, denk aan zieke gelovigen. 

❖ Het uitvoeren en leiden van het dagelijks gebed, 5 maal per dag. 

❖ Het leiden van het vrijdagmiddag gebed. 

❖ Het geven van preken en lezingen voor het vrijdagmiddag gebed, heilige dagen en met 

Islamitische feestdagen. 

Functie eisen 

❖ Een minimaal afgeronde opleiding op bachelor niveau in Islamitische theologie. 

❖ Beschikking over uitstekende sociale vaardigheden. Je kan goed luisteren en fungeert tevens 

als vertrouwenspersoon. 

❖ Goede contactuele en redactionele vaardigheden. 

❖ Je bent bereid om jezelf in de Nederlandse taal, cultuur en de geloofsleer te blijven 

ontwikkelen. 

❖ Je ben bereid de Nederlandse normen en waarden eigen te maken en je houdt je aan de 

Nederlandse wetgeving. 

❖ Je beheerst de Bosnische taal uitstekend in woord en geschrift, omdat veel van onze leden 

ook oudere mensen zijn die de Nederlandse taal niet goed spreken. 

Wij bieden 

Een bruto maandsalaris dat afhankelijk is van leeftijd, opleiding en ervaring. Daarnaast organiseren 

wij ook huisvesting met alle faciliteiten. 

Solliciteren 

Heb je interesse en wil je solliciteren? Dan mag je je sollicitatie richten aan Elvis Golubovic, secretaris 

Islamitisch Cultureel Centrum “Bosniak” te Arnhem. Dat mag per mail: bosnjakarnhem@gmail.com 

mailto:bosnjakarnhem@gmail.com

