
 

 

 

Vacature Projectmedewerker Ondersteunende Afdelingen 
vanwege ziektevervanging – 20 uur p.w. 
 
Stjoer 
Stjoer gelooft in herstel en persoonlijke ontwikkeling voor iedereen. Stjoer ondersteunt 
mensen met een sociale- en psychische kwetsbaarheid bij het (her)ontdekken van hun 
eigen mogelijkheden en talenten. Stjoer ziet de mens en kijkt verder dan een diagnose, 
indicatie of label. 
 
Op deze manier draagt Stjoer bij aan een inclusieve samenleving voor mensen met een 
sociale- en psychische kwetsbaarheid, gaan we eenzaamheid tegen, maken we mensen 
mentaal veerkrachtiger en geven we mensen de mogelijkheid om hun leven in te vullen 
zoals zij dit graag willen. 
 
Ondersteunende afdelingen & PC Probaat 
Stjoer heeft drie ondersteunende afdelingen. Namelijk de administratie, de receptie en 
de facilitaire dienst. PC Probaat is de afdeling waar vrijwilligers onder andere computers 
en laptops repareren voor mensen met een smalle beurs. 
 
Op deze afdelingen werken vrijwilligers die ondersteuning kunnen krijgen van een 
beroepskracht. Daarnaast ondersteunen de vrijwilligers elkaar en leren zij van elkaar. 
Door middel van het vrijwilligerswerk kunnen zij werken aan hun herstel en persoonlijke 
ontwikkeling. 
 
Wat ga je doen? 
Als projectmedewerker Ondersteunende Afdelingen ondersteun jij de vrijwilligers van de 
administratie, de receptie, de facilitaire dienst en PC Probaat in hun herstel en 
persoonlijke ontwikkeling. Dit doe je door middel van 1-op-1 gesprekken, 
groepsbijeenkomsten en coaching on the job.  
 
Kennis van techniek, administratie en facilitaire zaken is geen must. Onze projectleider 
PC Probaat is hiervoor beschikbaar. Met hem werk je dan ook nauw samen. 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een enthousiaste projectmedewerker die: 
 

• feeling heeft met onze doelgroep en hart heeft voor werken met vrijwilligers 
• makkelijk kan schakelen tussen verschillende werkzaamheden 
• initiatief neemt en van een uitdaging houdt 
• structuur kan aanbrengen in eigen werkzaamheden 
• bij voorkeur persoonlijke ervaring heeft met herstel die aansluit bij de doelgroep 
• een afgeronde relevante MBO opleiding (niveau 4) of HBO opleiding heeft 
• per direct beschikbaar is 

  



 

 
 
 
Wat bieden wij? 
Vanuit Stjoer bieden wij jou:  
 

• een tijdelijk dienstverband voor de duur van de vervanging van 20 uur per week. 
De verwachting is dat dit minimaal drie maanden zal zijn, mogelijk langer 

• een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 2.395,- en 
maximaal € 4.040,- (functieschaal 6 of 8, cao sociaal werk) bruto per maand bij 
een 36-urige werkweek 

• naast het salaris kan je gebruik maken van het Individueel Keuzebudget (IKB) 
• aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals, een laptop, mobiele 

telefoon en werktijden in overleg 
 
Interesse om bij Stjoer aan de slag te gaan? 
Je kunt op deze vacature reageren t/m donderdag 24 november 2022. Een 
sollicitatiebrief met CV kun je sturen naar vacatures@stjoer.frl t.a.v. Erik Blank. 
Gesprekken vinden plaats op maandagochtend 28 november en/of dinsdagmiddag 29 
november. 
 
Meer informatie over de vacature kun je verkrijgen via Wietze Kooistra, projectleider PC 
Probaat, via 058 - 2849020 of wkooistra@stjoer.frl.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


