
Stek wil mensen stimuleren 

zich met elkaar te  

verbinden en elkaar te 

beschermen, elkaar te 

versterken en te  

bezielen. 

  

 

V A C A T U R E 
 

Stek is de organisatie voor diaconaal en missionair 

werk van de Protestantse Kerk in de regio Den Haag. 

De ruim 45 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 het project Den Haag Wereldhuis zijn we, ter uitbreiding van het team, op zoek 

naar een  

 

enthousiaste en praktische PROJECTMEDEWERKER  (V/M) 
voor 20-22 uur per week 

 

Den Haag Wereldhuis helpt ongedocumenteerden in Den Haag en omgeving om zich 

staande te houden in de samenleving en zich te oriënteren op hun toekomst. Het gaat 

vooral om die ongedocumenteerden die in een isolement terecht zijn gekomen en 

nauwelijks een netwerk hebben. Deze migranten worden weerbaarder gemaakt en 

ondersteund bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun toekomst. Dit op 

basis van advies en juiste informatie over hun rechten en plichten. Uitgangspunt in het 

contact met de doelgroep is vooral te focussen op hun kracht en op wat ze zelf 

kunnen. De activiteiten van het Wereldhuis bestaan uit o.a. een inloop, een spreekuur, 

themabijeenkomsten, gezamenlijke maaltijden en inkomensgenererende activiteiten.  

 

Als projectmedewerker ondersteun je de projectleider van het Wereldhuis. Je 

voornaamste werkzaamheden bestaan uit:  

• het ondersteunen van de projectleider bij het uitbouwen van de activiteiten 

binnen het Wereldhuis; 

• het organiseren van de activiteiten samen met en voor ongedocumenteerden en met 

vrijwilligers, waaronder het inloopspreekuur; 

• het incidenteel meedraaien in het inloopspreekuur;  

• administratieve werkzaamheden, zoals het bijhouden van de mailbox,  het 

opstellen van roosters, het bijhouden van de interne administratie en de 

website en het leveren van input voor rapportages naar subsidiegevers en 

fondsen;  



• uitvoerende pr-werkzaamheden voor activiteiten, zowel online als door het 

maken van flyers en posters 

 

Wij zoeken kortom iemand 

• met een relevante afgeronde MBO of HBO  opleiding;  

• met affiniteit met de specifieke problematiek van mensen zonder 

verblijfsvergunning. Kennis van en ervaring met deze problematiek is een pré.  

• die hands-on is, goed kan organiseren en structureren, maar ook goed kan 

improviseren; 

• die de aandacht en betrokkenheid heeft die nodig is voor een toegankelijk 

spreekuur; 

• met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en goede 

beheersing van het Engels; kennis van andere talen is een pré; 

• die stressbestendig is; 

• die openstaat voor denkwijzen en religies van mensen met uiteenlopende 

(culturele) achtergronden en affiniteit heeft met de open christelijke 

levensovertuiging van Stek. 

 

Wij bieden: 

• een uitdagende baan op een gastvrije en dynamische werkplek; 

• een baan binnen een gedreven en veelzijdige organisatie met ca. 45 collega’s;  

• goede arbeidsvoorwaarden volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling van de 

Protestantse Kerk in Nederland, waaronder een 13e maand  

• een salaris – afhankelijk van leeftijd en ervaring – van minimaal € 2.281 en 

maximaal € 3.135 bruto per maand (schaal 8) op fulltime basis (36 uur). 

• een dienstverband van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging 

 

Informatie en solliciteren 

Meer informatie over het werk van Stek en het Wereldhuis is te vinden op 

www.stekdenhaag.nl respectievelijk http://www.denhaagwereldhuis.nl/. Voor meer 

informatie over de vacature kun je contact opnemen met Lizebeth Melse (projectleider 

Wereldhuis) 06-83999966 of Henriëtte Boerma (afdelingsmanager Stek)  06-39491709.  

 

Solliciteren kan tot en met 25 november 2018 door per e-mail een motivatiebrief en 

een Curriculum Vitae te sturen gericht aan Henriëtte Boerma via  

hboerma@stekdenhaag.nl. De eerste ronde van selectiegesprekken zal plaatsvinden op 4 

december. Uiterlijk op 28 november kun je van ons een reactie verwachten op je 

sollicitatiebrief.  

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


