
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Heb jij een gastvrije instelling en heb je er plezier in op een dag met heel verschillende 

mensen en hun verhalen in aanraking te komen? En wil je jouw talenten graag inzetten bij 

een organisatie die werkt aan een stad waar iedereen tot zijn recht kan komen? Dan maken 

wij graag kennis met je!  

 

Wij zoeken iemand die, als visitekaartje van onze organisatie, mensen ontvangt en zich 

welkom laat voelen en die er voor zorgt dat de facilitaire ondersteuning van de organisatie 

soepel loopt.  

Voor de receptie van ons kantoor aan de Parkstraat zoeken we, wegens vertrek van een van 

de huidige receptionisten, per 1 november een  

 

kordate en klantvriendelijke 
 

Receptionist 
voor 20-24 uur per week  
 

Taken van de receptionist: 
Als receptionist ontvang je gasten en sta je mensen die bellen te woord. Daarnaast voer je 

werkzaamheden uit van administratieve en secretariële aard, zoals de inkoop van 

kantoorartikelen, het beheer van de kluslijst, de reservering van zalen etc. Je hebt een rol in 

de dienstverlening aan de hele organisatie en aan onze huurders. Daarnaast ben je als 

receptionist het visitekaartje van Stek en kun je eraan bijdragen dat bezoekers een goede 

eerste indruk krijgen van onze organisatie.  

Als diaconale organisatie voelt Stek zich geroepen ook mensen gastvrij te ontvangen die soms 

nergens terecht kunnen. Dat betekent ook dat we een collega zoeken die stevig in de 

schoenen staat en goed grenzen kan aangeven en die het een uitdaging vindt om ook mensen 

met complex gedrag toch van dienst te kunnen zijn.  

 



Wij zoeken iemand 

• die klantvriendelijk is; 

• met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, die rustig en de-escalerend 

kan communiceren; 

• die zowel zelfstandig als ook in klein teamverband goed kan werken; 

• die snel kan schakelen tussen verschillende taken; 

• met kostenbewustheid; 

• die in staat is zich snel interne regels en procedures eigen te maken en inzicht te 

krijgen in de interne organisatie; 

• die in staat is snel de werking van de telefooncentrale te begrijpen; 

• met mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal; 

• met goede kennis van de werking van gangbare computerapplicaties in een 

kantooromgeving. 

Wij bieden: 

• Een boeiende en afwisselende baan in een inspirerende organisatie van bevlogen 

medewerkers met hart voor mensen in moeilijke situaties; 

• Goede arbeidsvoorwaarden volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling van de 

Protestantse Kerk in Nederland, w.o. een dertiende maand; 

• Een salaris – afhankelijk van leeftijd en ervaring – van minimaal € 1881,- en maximaal 

€ 2.521,- bruto per maand (bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week); 

• Een dienstverband voor de duur van een jaar met de mogelijkheid van verlenging; 

• Scholingsmogelijkheden en trainingsaanbod.  

 

Iets meer over ons 

Stek - voor stad en kerk is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk en Diaconie in 

Den Haag. De ca. 45 medewerkers van Stek zetten zich samen met ruim 900 vrijwilligers in 

voor de vrede van de stad. Daartoe wil Stek mensen stimuleren zich met elkaar te verbinden, 

elkaar te beschermen, te versterken en te bezielen. Stek werkt op verschillende locaties in 

Den Haag met en voor mensen in de marge van de samenleving: mensen die leven onder de 

armoedegrens, kinderen in achterstandsbuurten, asielzoekers en ongedocumenteerden. Stek 

heeft diverse maatjesprojecten, o.a. voor mensen met schulden, mensen in sociaal isolement, 

eenzame ouderen, slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld.  

 

 

Informatie en solliciteren  

Meer informatie over het werk van Stek is te vinden op www.stekdenhaag.nl. Voor meer 

informatie over de vacature kun je contact opnemen met Sandra de Vreede (manager 

bedrijfsvoering), via 070-3181684. 

 

Solliciteren kan tot en met 17 oktober 2021 door een gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld 

van een curriculum vitae, te sturen naar Sandra de Vreede, via sdevreede@stekdenhaag.nl. 

De eerste ronde van selectiegesprekken vindt plaats op 21 oktober; een tweede ronde is 

ingepland op 28 oktober 2021.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

http://www.stekdenhaag.nl/
mailto:sdevreede@stekdenhaag.nl

