
Vacature coördinator  

STIL (Stichting Lauw-Recht) is een solidariteits- en ondersteuningsorganisatie voor vluchtelingen en 

migranten zonder verblijfsvergunning. 

Deze mensen hebben grotendeels geen recht op werk, bijstand en andere sociale voorzieningen. Ze 

kunnen evenmin terecht in de reguliere opvang. 

STIL biedt ondersteuning op medisch, juridisch en humanitair gebied. Vanuit deze werkvelden werken we  

met coördinatoren die de desbetreffende vrijwilligers begeleiden. In de ondersteuning van mensen 

zonder verblijfsvergunning gaan we zoveel mogelijk uit van wat ze nog wel zelf kunnen doen. 

STIL probeert ook zaken rondom vluchtelingen- en migrantenproblematiek op politiek niveau en onder 

het brede publiek aan te kaarten. 

STIL is een kleine, platte organisatie die draait op een aantal vast medewerkers en vrijwilligers. 

Voor meer informatie over onze organisatie, zie http://www.stil-utrecht.nl 

Per 1 oktober zijn wij op zoek naar een: 

Coördinator voor een periode van 6 maanden, voor 26 uur per week met mogelijkheid tot 

verlenging 

Functieomschrijving: 

 Aansturen en begeleiden van betaalde medewerkers 

 Werven en begeleiden van vrijwilligers 

 Overleg met de verschillende coördinatoren op deelterreinen (medisch, sociaal-juridisch, 

opvang, financieel en lobby/PR) om algehele organisatie aan te sturen 

 Bewaken van de facilitaire voorzieningen (boodschappen, ICT, administratie e.d.) 

 Onderhouden van externe contacten samen met de desbetreffende coördinator 

 Onderhouden van het contact richting het bestuur 

 Meedenken over en ontwikkelen van intern beleid 

Vereisten: 

 Zelfstandig en integer 

 Communicatief en sociaal vaardig  

 Sterk verantwoordelijkheidsgevoel 

 HBO denk- en werkniveau 

 Affiniteit/ervaring met vluchtelingenproblematiek 

 Kritische houding t.o.v. het vluchtelingen- en vreemdelingenbeleid 

 Ruime ervaring met coördineren (bijv: ervaring met bureaucoördinatie) 

 Ruime ervaring in het werven en begeleiden van vrijwilligers en vrijwilligersbegeleiding 

 Flexibele en mensgerichte instelling 

  

Het brutosalaris bedraagt ongeveer 1500 euro  per maand   

Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en C.V. vóór 25 augustus 

2014. Je kunt deze sturen naar STIL, Laan van Nieuw Guinea 143, 3531 JH Utrecht, ter attentie van Marcel 

Bolech, tel 030-2713463/2715483, email: info@stil-utrecht.nl. Bel of mail gerust als er nog vragen zijn. 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 september 2014 
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