Ben jij iemand die graag tussen de mensen staat en krijg jij energie van samen iets creëren?
Maak je makkelijk contact, heb je passie voor zingeving en geloof en ga je een experiment
niet uit de weg?
Wij zoeken per direct een bevlogen en creatieve

Projectleider Zinzoekers & jonge gezinnen
voor 30 uur per week
In het team van StekJong ga jij met 20’ers en 30’ers de community van Zinzoekers voortzetten
en nieuwe activiteiten ontwikkelen voor jonge gezinnen.
Stek – voor stad en kerk – is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk in Den Haag.
De 45 medewerkers van Stek zetten zich samen met ruim 850 vrijwilligers in voor de vrede
van de stad, door mensen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar kunnen beschermen,
versterken en bezielen. Stek ontwikkelt projecten voor een leefbare stad en ter
ondersteuning van levendige en solidaire gemeenschappen.
StekJong is het programma van Stek, waarin werk met en voor kinderen, tieners en 20-30’ers
is gebundeld. StekJong wil open communicatie en wederzijdse inspiratie over zingeving en
geloven aanmoedigen en versterken. Het werk van StekJong speelt zich vaak af in de ruimte
tussen stad en kerk. In die ‘tussenruimte’ organiseert StekJong activiteiten op het gebied van
ontmoeting, (christelijke) spiritualiteit en zingeving. Bij dit alles zoeken we ook naar
vernieuwing van praktijk, vorm en inhoud.
Zinzoekers is een netwerk van twintigers en dertigers die wonen, studeren of werken in de
regio Den Haag. Samen zijn we op zoek naar betekenis en willen we een bijdrage leveren aan
de stad en elkaars leven. Door met elkaar te delen, naar elkaar te luisteren en van elkaar te
leren.

Kernwoorden die Zinzoekers typeren zijn:
- Community
- Verbondenheid
- Inspiratie
- Zingeving
- Diepgang
- Openheid
Voor de activiteiten met jonge gezinnen zijn er verschillende ideeën en contacten. Het is aan
jou om een netwerk op te bouwen en de ideeën die er zijn uit te werken, aan te vullen en uit
te voeren.
Taken van de projectleider:
18 uur per week:
• versterken community Zinzoekers;
• ontwikkelen en voortzetten activiteiten voor 20’ers en 30’ers (zowel online als offline);
• begeleiden, ondersteunen en inspireren vrijwilligersteam van Zinzoekers;
• communicatie, PR, werven van deelnemers voor activiteiten;
• verbindingen leggen tussen Zinzoekers en andere activiteiten van Stek(Jong);
• samenwerking zoeken en onderhouden met andere netwerken en organisaties.
12 uur per week:
• netwerk opbouwen van jonge gezinnen;
• ontwikkelen van zingevingsactiviteiten voor jonge gezinnen in Den Haag;
• link leggen tussen het diaconale karakter van Stek en jonge gezinnen.
Voor beide projecten geldt dat:
• je voor een groot deel zelf de baas bent over je agenda;
• flexibiliteit om in het weekend en de avonden te werken van je verwacht wordt;
• je (mede)verantwoordelijk bent voor het schrijven van documenten ten behoeve van
fondsenwerving en rapportage;
• je ook voor andere taken voor StekJong en Stek gevraagd kunt worden.
Wij zoeken iemand:
• met een passende opleiding op HBO of WO niveau;
• die midden in de doelgroep staat en/of goed verbinding weet te leggen met 20’ers en
30’ers en kinderen en hun ouders;
• die nieuwe ideeën en projecten kan ontwikkelen en uitvoeren;
• die visie heeft op zingeving en geloofscommunicatie;
• die communicatief sterk is en goed kan netwerken;
• die mensen kan coachen, inspireren en motiveren, zowel individueel als in de groep;
• die mensen kan samenbrengen en verbinden;
• die in staat is anderen te bezielen en zichzelf bezield weet vanuit een open christelijke
levensovertuiging;
• die ervaring heeft in het werken met Godly Play en/of bereid is om zich hierin te
ontwikkelen.

Wij bieden:
• uitdagend werk in een inspirerende werkomgeving;
• een team van enthousiaste en gedreven collega’s;
• een dienstverband voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging;
• goede arbeidsvoorwaarden 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
per week).
Informatie en solliciteren
Meer informatie over het werk van Stek en StekJong is te vinden op
www.stekdenhaag.nl/stekjong. Maak kennis met Zinzoekers via www.zinzoekers.nl.
Een informatiepakket kan worden opgevraagd via Jeannette Remigius
(managementassistent), jremigius@stekdenhaag.nl. Voor vragen over deze functie kun je via
telefoonnummer 070 318 1616 contact opnemen met een van de medewerkers van
StekJong.
Reageren kan tot en met maandag 22 maart 2021 door een gemotiveerde sollicitatiebrief,
vergezeld van een curriculum vitae, op te sturen naar jremigius@stekdenhaag.nl, t.a.v.
Willeke Eikelenboom (afdelingsmanager).
De selectiegesprekken zijn gepland op donderdag 1 april (1e ronde) en maandag 12 april (2e
ronde).

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

