
 

    
 
 
Stek is de organisatie voor diaconaal en missionair werk 
 van de Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag. De ruim 
45 medewerkers van Stek zetten zich samen met een kleine 
1000 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. Wegens pensionering van de huidige medewerker 
zoekt Stek 
 
 

een ervaren communicatiemedewerker 
(voor 20 uur per week) 

 
 
 
Als communicatiemedewerker ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren 
van het communicatiebeleid van Stek en de Protestantse Diaconie Den Haag. Je doet dit 
samen met een collega en een afdelingssecretaresse. 
 

Wat zijn je taken: 

− Stek en Diaconie positioneren — in advisering en uitvoering; 

− management en directie adviseren op het terrein van communicatie en media; 

− intern en extern gerichte communicatieactiviteiten voorbereiden en uitvoeren; 

− zorg dragen voor een optimale aanwezigheid op sociale media; 

− persberichten, teksten, folders, jaarverslagen etc. schrijven. 
 

Wat vragen we? 

− je hebt een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van communicatie en media, 
religiewetenschappen of aantoonbare ervaring op deze terreinen; 

− je herkent je in de doelstelling van Stek en kunt die vanuit een open christelijke 
levensovertuiging van harte onderschrijven en uitdragen;  

− je hebt affiniteit met en empathie voor de doelgroepen van Stek en Diaconie; 

− je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en organisatorische verhoudingen;  

− je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en goede redactionele 
vaardigheden; 

− je hebt een vlotte pen en ervaring op het gebied van publiciteit, website, gebruik van 
sociale media en digitale bijeenkomsten; 

− je bent creatief, in staat zelfstandig te werken en je neemt initiatief. 
 
  

Stek wil mensen  

stimuleren zich met  

elkaar te verbinden en  

elkaar te beschermen,  

elkaar te versterken  

en te bezielen. 



Wat bieden wij: 

− uitdagend werk in een inspirerende werkomgeving; 

− een team van ervaren en gedreven collega’s; 

− een dienstverband voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging; 

− goede arbeidsvoorwaarden inclusief 13de maand volgens de Arbeidsvoorwaarden-
regeling 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 de Protestantse Diaconie Den Haag is te vinden 
op www.stekdenhaag.nl en www.diaconiedenhaag.nl. Nadere informatie over de vacature is 
te verkrijgen bij Marian Hoek van Dijke (communicatieadviseur en fondsenwerver) via 
telefoonnummer 070- 3181625.  
Reageren kan tot en met 15 november 2020. Je motivatiebrief, vergezeld van een curriculum 
vitae, stuur je naar Jeannette Remigius (managementassistent) via e-mailadres 
jremigius@stekdenhaag.nl. Bij haar kun je ook een informatiepakket opvragen. De eerste 
ronde van selectiegesprekken zal plaatsvinden op 19 november 2020.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.stekdenhaag.nl/
http://www.diaconiedenhaag.nl/
mailto:jremigius@stekdenhaag.nl

