Stek wil mensen
stimuleren zich met elkaar
te verbinden en elkaar te
beschermen, elkaar te
versterken en
te bezielen.

Stek is de organisatie voor diaconaal en
missionair werk van de Protestantse Kerk in
de regio Den Haag. De bijna 50 medewerkers van Stek
zetten zich samen met ruim 900 vrijwilligers in voor de
vrede van de stad. Stek is vooral actief in diaconaal
opbouwwerk, ondersteuning van wijkdiaconieën,
armoedebestrijding en individuele hulpverlening, ondersteuning en
opvang van vluchteling alsook in verschillende vormen van ouderenwerk en van kinder- en
jongerenwerk.
Voor haar project De Kinderwinkel zoekt Stek wegens een zwangerschapsverlof

een energieke en ondernemende

tienerwerker (m/v)
voor 24-29 uur per week
van 22 mei tot 1 oktober 2018
De Kinderwinkel wil een veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Den HaagMoerwijk. In De Kinderwinkel werken twee beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de
wijk en (Marcus)kerk met elkaar samen. Het is een knooppunt waar kinderen, tieners en hun
ouders/verzorgers van verschillende afkomst en met verschillende (geloofs)overtuigingen
elkaar ontmoeten.
Werkzaamheden:
- organiseren en coördineren van activiteiten in en vanuit de Kinderwinkel
- mede zorg dragen voor het optimaal functioneren van de locatie
- werving en begeleiding (stimulering, training, coaching) van vrijwilligers
- werven van tieners voor deelname aan activiteiten (bv. door scholenbezoek,
straatwerk, publiciteit)
- één dag per week werken als vertrouwenspersoon op een school (optioneel)
- deelname aan relevante activiteiten van Stek
- kunnen invallen voor de kinderwerker.
De tienerwerker is samen met de kinderwerker verantwoordelijk voor de dagelijkse
uitvoering van het geheel van de activiteiten van de Kinderwinkel.
Wij zoeken iemand:
- met een relevante, afgeronde Hbo-opleiding (CMV/SPH/GPW) of vergelijkbare
agogische opleiding)
- met ervaring in tienerwerk
- met ervaring in de begeleiding van en de samenwerking met vrijwilligers

-

met begrip, affiniteit en inlevingsvermogen voor de situatie van tieners en ouders in
een probleemwijk
die goed kan omgaan met straatcultuur van tieners en kinderen
met sensitiviteit voor religieuze/levensbeschouwelijke vragen en de vaardigheid om
die ook methodisch in te zetten
met een open christelijke levensovertuiging
die in staat is beleidsmatig te denken en zelfstandig te werken
die bereid is ook do. en vrijdagavond of soms in het weekend te werken.

Wij bieden:
- uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de
Protestantse Kerk in Nederland
- (bij voldoende ervaring) een salariëring in schaal 9 (min. € 2.397 en max. € 3.483 op
basis van 36 uur per week)
- een sfeervolle accommodatie in de wijk.
Informatie en solliciteren
Voor informatie over de vacature: Henk Baars (afdelingsmanager) 070-3181616.
Voor directe informatie over de aard van de werkzaamheden kun je contact opnemen met
Marijke Beker (tienerwerker in de Kinderwinkel), tel. (070) 3181680.
Meer informatie over Stek en het werk van Stek en de Kinderwinkel is te vinden op
www.stekdenhaag.nl en www.kinderwinkeldenhaag.nl.
Solliciteren kan tot en met 16 februari 2018. Sollicitatiebrieven, vergezeld van een
curriculum vitae, ontvangen we graag per e-mail en kunnen gestuurd worden naar Henk
Baars (afdelingsmanager), hbaars@stekdenhaag.nl Je krijgt een ontvangstbevestiging.
De eerste ronde van selectiegesprekken zal plaats vinden op 6 maart
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

