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, groter assortiment met ook non-food, en begeleiding om aan de
eigen toekomst te bouwen.
Daarom hebben we voor kandidaten vanuit Werkgeversservicepunt een

vacature STIP-baan
voor de functie van

chauffeur m/v
voor de rijdende Sociale Kruidenier
voor 29 uur per week
en daarnaast

vrijwilligers als chauffeurs m/v
voor de rijdende Sociale Kruidenier
voor 4 uur per week.
Dienstverband
• STiP-baan van de gemeente Den Haag;
• voor een jaar, waarna verlengd kan worden tot maximaal 3 jaar;
• met een proeftijd van 2 maanden.
Voorwaarde voor STIP-baan
in principe minimaal 18 maanden of langer in de bijstand (geldt niet voor vrijwilligers)
Werkzaamheden in de winkelwagen
• de wagen besturen van het distributiecentrum naar de klanten;
• wagen schoon en netjes houden;
• klanten helpen met boodschappen;
• leveranciers helpen met laden.
Functie-eisen
• rijbewijs B (rijbewijs C strekt tot aanbeveling);
• chauffeurservaring;
• vriendelijk en flexibel naar klanten en vrijwilligers;

•
•

bereidheid tot het volgen van workshops en trainingen, bv. HACCP en Handboek
Voedselveiligheid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken;
sollicitanten uit Den Haag-Zuidwest hebben de voorkeur.

Werktijden
Zes verschillende dagdelen door de week
Salaris
volgens regeling STIP/Gemeente (geldt niet voor vrijwilligers)
Begeleiding
• je begint met een training van een aantal dagdelen;
• je werkt in een prima sfeer. Je leert nieuwe mensen en nieuwe situaties kennen;
• er is een onkostenvergoeding (vrijwilligers);
• een ervaren projectleider is betrokken bij dit project;
• voor de chauffeur in de STIP-baan is er bovendien begeleiding van de gemeente Den Haag.
Meer informatie

Kees Buist (projectleider), kbuist@stekdenhaag.nl , 06 20401618
Of kijk op: www.stekdenhaag.nl/Den-Haag-Zuidwest en www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersvacaturebank
Sollicitaties
Uw sollicitatie (motivatie en cv) kunt u tot en met 23 september 2017 opsturen naar Stek t.a.v. dhr.
H. Baars (afdelingsmanager). Dat kan bij voorkeur per e-mail naar hbaars@stekdenhaag.nl of naar
Postbus 371, 2501 CJ Den Haag.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste twee weken van oktober.

