Vacature Stichting BAKboord Den Haag
Stichting BAKboord Den Haag is een kleinschalig initiatief dat vanaf januari 2018 (maar als project
al vanaf 2010) ex-gedetineerden in de regio Den Haag naar werk begeleidt, met hulp van vrijwillige
jobcoaches en professionals. Na een korte opstartfase waarin de organisatie, de PR en het netwerk
opnieuw tot leven zijn gekomen, zoeken we per 1 september 2018 een

TEAMLEIDER
voor 24-32 uur per week. Deze functie is de helft van een duobaan. Dit betekent dat alle
verantwoordelijkheden gedeeld worden met een andere teamleider die bij Stichting BAKboord
Den Haag in dienst is. Onder toezicht van het bestuur worden de werkzaamheden verdeeld en
uitgevoerd.
Wij zoeken iemand (m/v) die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een HBO werk- en denkniveau heeft;
zelfstandig kan werken;
energiek, enthousiast en oplossingsgericht is;
uitstekende netwerk- en communicatievaardigheden heeft;
vaardig is met sociale media;
complexe vraagstukken snel kan doorgronden;
bekend is met de (multi)problematiek van de doelgroep van BAKboord of een soortgelijke
doelgroep;
een uitgebreid werkgeversnetwerk heeft of dit snel kan ontwikkelen;
kennis heeft van de maatschappelijke en sociale kaart van Den Haag of bereid is zich hierin te
verdiepen;
ervaring heeft met het aanvragen van financiële middelen, met fondsenwerving en/ of
crowdfunding.

Haar/ zijn taken zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

het screenen van kandidaten voor het BAKboord-traject en het coördineren van de
intakegesprekken;
het aansturen en ondersteunen van de vrijwillige jobcoaches in hun begeleiding van
deelnemers;
het werven van nieuwe vrijwilligers;
het rapporteren over en verantwoorden van trajecten richting o.a. de gemeente Den Haag;
het onderhouden en uitbouwen van netwerken met subsidiegevers, werkgevers, de gemeente
Den Haag en gelijkgezinde organisaties zoals reclassering;
het opzetten van samenwerkingsverbanden met organisaties en instellingen die een directe
bijdrage leveren aan werk voor ex-gedetineerden;
het verzorgen van effectieve PR met behulp van de website en sociale media;
het opbouwen van financiële draagkracht voor de toekomst van Stichting BAKboord Den Haag.
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Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•

een baan waarin je een verschil kunt maken in het leven en welbevinden van mensen met een
detentieverleden;
een functie waarin je werkt aan een relevant maatschappelijke vraagstuk;
een klein maar leuk en gepassioneerd team;
een betrokken bestuur en een enthousiaste groep vrijwilligers;
een werkplek in het centrum van Den Haag;
een warm relatienetwerk in de nazorg van ex-gedetineerde mannen en vrouwen;
salaris conform schaal 10, stap 3 CAO welzijn;
een dienstverband van 1 jaar, met uitzicht op verlenging.

Nadere informatie omtrent de functie kunt u inwinnen bij Walther Burgering, voorzitter van
Stichting BAKboord Den Haag. Reageren kan tot 19 mei via voorzitter@stichtingbakboord.nl.
Gesprekken vinden plaats op 28 mei 2018.
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