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Vacature 

Gezocht enthousiaste coördinator 

Het Oecumenisch Aandachtscentrum Den Haag is per 1 februari 2019 voor 16 uur per week 

op zoek naar een:  

Vrijwilligerscoördinator (v/m)  

die – samen met de pastor en ca 50 vrijwilligers – de gastvrije ontvangst van onze bezoekers 

vorm en inhoud wil geven.   

Het Oecumenisch Aandachtscentrum in Den Haag is een “huiskamer” voor mensen die 

ontmoeting, inspiratie, bezinning of stilte zoeken. Persoonlijke aandacht is ons belangrijkste 

aanbod. Zes dagen per week worden in het hart van de stad ca. 50 bezoekers per dag met 

koffie en thee ontvangen door onze enthousiaste vrijwilligers. Veel van onze bezoekers 

behoren tot de groep sociaal kwetsbare mensen. Zij vinden in het Aandachtscentrum een 

plaats waar niets hoeft en waar naar behoefte vrij kan worden gesproken over lief en leed, 

levensvragen en geloof.  

De vrijwilligerscoördinator:  

 coördineert taken en werkzaamheden voor de vrijwilligers  

 is aanspreekpunt voor alle vrijwilligers  

 organiseert mede avonden voor de vrijwilligers en bijzondere activiteiten  

 voert evaluatiegesprekken met vrijwilligers 

 draagt zorg voor de training en begeleiding van de vrijwilligers 

 bezoekt vrijwilligers die niet kunnen werken  

 werft (en begeleidt) nieuwe vrijwilligers 

 werkt twee dagdelen per week met andere vrijwilligers als gastheer/vrouw in het 

Aandachtscentrum   

 werkt nauw samen met de pastor Aandachtscentrum en vervangt z.n. de pastor 

 woont bestuursvergaderingen bij 

 begeleidt stagiaires 

Wij zoeken iemand die:  

 een HBO-opleiding heeft of hoger 

 de idealen en ideeën van het Aandachtscentrum kan en wil uitdragen  

 een groot hart heeft voor kwetsbare mensen  

 open staat voor diversiteit in afkomst, geaardheid, geloof, levensbeschouwing, cultuur 

 ervaring heeft met het werken met vrijwilligers 

 goede organisatorische en communicatieve vaardigheden heeft  

 een stevige persoonlijkheid heeft 

Wij bieden:  

 een uitdagende en zelfstandige functie in een team van gemotiveerde medewerkenden   

 een dienstverband voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging  

http://www.aandachtscentrumdenhaag.nl/aandacht.php
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 goede arbeidsvoorwaarden volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de 

Protestantse Kerk Nederland   

 een salaris – afhankelijk van leeftijd en ervaring – in schaal 9 van minimaal                      

€ 2468,65 en maximaal € 3588,38 bruto per maand op full time basis (36 uur) volgens 

de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk Nederland  

Informatie en solliciteren:  

 voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Theo van 

Woerkom (secretaris bestuur Aandachtscentrum) telefoon 06 53 771227 of de huidige 

vrijwilligerscoördinator Kitty Mul 06 20 431454  

 informatie over het Aandachtscentrum is te vinden op deze site  

 stuur uw sollicitatiebrief met CV uiterlijk 25 januari 2019 per email naar 

tcam.van.woerkom@kpnmail.nl  

 sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 28 januari 2019 
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