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 in
de regio Den Haag. De bijna 50 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 vluchtelingen en in het bijzonder van ongedocumenteerden, alsook in
verschillende vormen van ouderenwerk en van kinder- en jongerenwerk.
De projecten zijn ondergebracht in twee afdelingen: Hart en Ziel.

Voor de afdeling Hart zoekt Stek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
van de huidige manager op korte termijn een

innovatieve en ondernemende afdelingsmanager (m/v)
voor 32, eventueel 36 uur per week
Taken
1. Organisatiebreed:
- Lid van het managementteam en medeverantwoordelijk voor ontwikkeling,
uitvoering en vernieuwing van het beleid van de organisatie
- Relatiebeheer en vertegenwoordiging van de organisatie in netwerken en platforms
- Advisering aan bestuurders en kerkelijke vertegenwoordigers over ontwikkelingen in
stad en kerk
2. In projecten:
- Leiding geven aan ca. 17 projectleiders, projectmedewerkers en overige
medewerkers in de verschillende projecten
- Ontwikkeling, aansturing, monitoring en begeleiding van ca. 15 projecten, inclusief
onderhouden van relaties met opdrachtgevers, wijkgemeenten en wijkdiaconieën,
stadsdeelbestuurders, samenwerkingspartners, subsidiegevers, vrijwilligers en
anderen.
- (Doen) opstellen van projectplannen en projectbegrotingen alsook budgetbeheer en
zorgdragen voor inhoudelijke en financiële rapportages
- Fondsenwerving en acquisitie, in samenwerking met fondsenwerver en directeur
- Innovatie en beleidsvernieuwing, zowel op projectniveau als op organisatieniveau
Functie-eisen

- Afgeronde opleiding op HBO+ of WO niveau, bij voorkeur in sociaal-agogische of
verwante richtingen

- Ervaring als manager, bij voorkeur in projectmanagement bij een ondernemende
maatschappelijke organisatie of vrijwilligersorganisatie
- Ervaring met fondsenwerving ten behoeve van maatschappelijke en kerkelijke
projecten
- Deskundigheid op het gebied van grootstedelijke problematiek en van
veranderingsprocessen, in het bijzonder van veranderingsprocessen in
maatschappelijke organisaties
- Vaardigheid in het ontwikkelen van strategische beleidskaders en de implementatie
ervan
- Sterke communicatieve kwaliteiten, bij voorkeur ook op social media
- Kerkelijke betrokkenheid en kennis van de kerkelijke wereld
- Relevant netwerk in kerk en stad
Arbeidsvoorwaarden
Stek volgt de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. De functie
is ingeschaald in schaal 12 (min. € 3.333,- en max. € 5.144,- bruto per maand bij een
werkweek van 36 uur).
Informatie over de functie is te krijgen bij Ineke Bakker, directeur, tel. 06 5127 7413.
Een profielschets is op aanvraag verkrijgbaar.
Sollicitaties met een motivatiebrief en CV zijn welkom via ibakker@stekdenhaag.nl.
Sluitingsdatum is 20 december2017.
De eerste ronde gesprekken vindt plaats op vrijdag 12 januari 2018.

