—VACATURE—

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 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. Stek is werkzaam in buurt-en-kerkwerk, armoedebestrijding, ondersteuning van
ongedocumenteerden en vluchtelingen, diaconaal (opbouw)werk, jeugdwerk (zingeving en
geloofsontwikkeling) en ouderenwerk.
Voor het 2GO maatjesproject voor slachtoffers van mensenhandel zoekt Stek op korte termijn
een energieke en daadkrachtige coördinator
voor 8-10 uur per week
voor 6 maanden
Veel slachtoffers van mensenhandel hebben moeizame relaties met anderen. Zij zijn soms
getraumatiseerd en voelen zich niet altijd veilig. Binnen het project 2GO ondersteunt Stek hen door ze te
koppelen aan vrijwillige sociale maatjes. Koppelingen komen tot stand in samenwerking met organisaties
als Wende, Shop en Vluchtelingenwerk die enerzijds doorverwijzen naar Stek en anderzijds zorgen voor
de hulpverlening en/of juridische ondersteuning van de betrokkenen. Je werkt nauw samen met de
coördinator van het maatjesproject voor slachtoffers van huiselijk geweld.
Het betreft een tijdelijke functie. Het is de bedoeling om in dit half jaar een boost te geven aan het
project, waarbij de nadruk ligt op het werven van cliënten en maatjes.
Belangrijkste werkzaamheden
- Werven en selecteren van cliënten en maatjes
- Koppelen (en begeleiden van de koppeling) van cliënten
- (Bij voldoende maatjes) verzorgen van een introductietraining voor vrijwilligers
- Coachen van individuele vrijwilligers
- Organiseren van bijeenkomsten van vrijwilligers voor training, intervisie en supervisie
- Organiseren van informele bijeenkomsten voor vrijwilligers en cliënten
Wij zoeken iemand met:
-

Afgeronde opleiding op HBO-of WO niveau(sociaal/agogisch)
Psychologische en sociale vaardigheden(individueel en groepsprocessen)
Ervaring met het werken met en coachen van vrijwilligers, bij voorkeur maatjesprojecten
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

-

Daadkracht die in korte tijd het project in samenwerking met de coördinator huiselijk geweld een
nieuwe boost kan geven
Enige kennis van de literatuur rond mensenhandel

Wij bieden:
- uitdagend werk in een inspirerende werkomgeving
- een team van ervaren en gedreven collega’s
- een tijdelijk dienstverband voor 6 maanden
- goede arbeidsvoorwaarden inclusief 13de maand volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de
Protestantse Kerk in Nederland en een salaris – afhankelijk van leeftijd en ervaring – van minimaal
€ 2.568,38 en maximaal € 3.733,35 bruto per maand op fulltime basis (36 uur)
Informatie en solliciteren
Meer informatie over het werk van Stek en 2GO is te vinden op www.stekdenhaag.nl. Nadere informatie
over de vacature is te verkrijgen bij Henriëtte Boerma (afdelingsmanager) via telefoonnummer 0703181616.
Reageren kan tot 16 september 2020. Je motivatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, stuur je

naar Jeannette Remigius (managementassistent) via e-mailadres jremigius@stekdenhaag.nl.
De eerste gespreksronde zal plaats vinden op woensdag 23 september 2020.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

