
        
 

 
Stek wil mensen stimuleren  

zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen.  
 
 

GEEF MENSEN GELOOF IN ZICHZELF 
 
Voor Stek tellen mensen, in het bijzonder kwetsbare en buitengesloten mensen. Stek heeft projecten 
door de hele stad en locaties in buurten en wijken, waarin circa 45 professionals samenwerken met 
bijna 1000 vrijwilligers. Stek is uitvoeringsorganisatie voor diaconaal en missionair werk van de 
Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag en omstreken. 
 
In Den Haag Zuidwest werkt STEK samen met de Voedselbank Haaglanden aan een nieuw project 
“Sociale Kruidenier”, om met een rijdende winkel klanten van de voedselbank de mogelijkheid te 
bieden zelf boodschappen te kiezen, een groter assortiment met ook nonfood, en begeleiding om de 
eigen kracht bewust te worden om aan de eigen toekomst te bouwen. Start: najaar 2017. 
 

Daarom zoeken we een 

Supermarktmanager 
(teamleider, filiaalmanager of ondernemer supermarkt) 

met een open christelijke levenshouding 
voor 24 uur per week (0,66 fte) 

 
voor 24 uur per week (0,66 fte) 

voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging 
 
die onder leiding van de projectleider de Rijdende Winkel kan opzetten en leiden. 
 
Werkzaamheden   

 opstarten en managen van de rijdende winkel 
 waarborgen klanttevredenheid 
 klanten stimuleren (begeleid) aan de toekomst te werken 
 werven, motiveren en begeleiden vrijwilligers inclusief veiligheid ook van klant 
 logistiek van begin tot einde inclusief verwerven additionele producten 
 Financiële en goederenadministratie van alle transacties bijhouden (goederen en geld 

IN/UIT) 
 zorgen voor verzorgde en opgeruimde winkeluitstraling volgens HACCP 
 signaleren en rapporteren 
 samenwerken met de projectleider en de Voedselbank Haaglanden 
 bijdragen aan verdere ontwikkeling en continuïteit van het project 

 Zorgen voor voldoende invallers  
 

Kerncompetenties 
 Prestatiemotivatie 
 Samenwerken 
 Zakelijk en empathisch 
 Klantgerichtheid 
 Initiatief 



 
Functie gerelateerde competenties: 

 Ontwikkelen van anderen 
 Plannen en organiseren 
 Individu gericht leiderschap 
 Groepsgericht leiderschap 
 Overtuigingskracht 
 Flexibiliteit 
 ondernemen en (gratis) voedsel verwerven 
 meedenken om het geheel van het project te versterken 

 
Kennis- en ervaringsvereisten 

 werk- en denkniveau: MBO-4+ 
 rijbewijs B 

 
Opleiding en werkervaring:  

Achtergrond in retail organisatie, vakdiploma’s, ruime ervaring als leidinggevende in retail 
 
Werktijden. Verschillende dagdelen door de week. 

 
Wij bieden:  

 uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de 
Protestantse Kerk in Nederland;  

 afhankelijk van leeftijd en ervaring een salariëring per maand in schaal 8 (minimaal € 
2.184,00 en maximaal € 3.001,- op basis van 36 uur); daarnaast vakantiegeld en een 
eindejaarsuitkering; 

 een mooie baan in een fijne organisatie met prachtig werk;  

 een dienstverband van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging; 
 Een ervaren projectleider is betrokken bij dit project.  
 Je begint met een grondige training van een aantal dagdelen. Je werkt in een prima sfeer. Je 

leert nieuwe mensen en nieuwe situaties kennen. Een ervaren projectleider is en blijft 
betrokken bij alle projecten. Er zijn vrijwilligersverzekeringen en onkostenvergoedingen.  
 

Meer informatie:  

Henk Baars, tel. 06 4117 0229 en http://www.stekdenhaag.nl/vrijwilligers-vacaturebank en 

http://www.stekdenhaag.nl/Den-Haag-Zuidwest.html 
 
Sollicitaties  
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met dhr. Kees Buist (projectleider) 
tel. 06 2040 1618 of met dhr. Henk Baars (afdelingsmanager), tel. 06 4117 0229. Nadere informatie 
over Stek en het werk van Stek is te vinden op www.stekdenhaag.nl. 
Uw sollicitatie (motivatie en cv) kunt u tot en met 22 oktober 2017 opsturen naar Stek t.a.v. dhr. H. 
Baars (afdelingsmanager). Dat kan bij voorkeur per e-mail naar hbaars@stekdenhaag.nl of anders 
naar Postbus 371, 2501 CJ Den Haag.  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de laatste week van oktober. 
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