De Sluis, voluit de Diaconale Stichting voor
Gevangenenzorg ‘de Sluis’ is een kleine
Vrijwilligers organisatie die ondersteuning biedt aan
gedetineerden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ), hun
familieleden en ex- gedetineerden die na
detentie terug komen in omgeving van Amsterdam,
Zaanstreek en Haarlem

Dagelijks zijn 2 professionals en ruim 60 vrijwilligers aan het werk om jaarlijks honderden
personen perspectief te bieden op een betere toekomst. We doen dit door het aanbieden van
cursussen, persoonlijke gesprekken, het organiseren van Vader & Kind activiteiten, kleding uitgifte
en het faciliteren van de kerkvieringen. Daarnaast zijn we actief in hulp aan ex-gedetineerden.
Voor onze activiteiten in het Justitieel Complex Zaanstad zijn wij op zoek naar een:
Project medewerker
12 uur p/w
Standplaats: Zaanstad
De functie
Je bent mede verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten van de Sluis in het JCZ.
Je werkt mee in de ontwikkeling van nieuwe projecten op het gebied van gezinsbenadering en
herstelgericht werken.
De bereidheid en mogelijkheid om met een regelmaat te werken in het weekeinde en de
avonduren.
Het betreft een projectfunctie voor de duur van 1 jaar, met de mogelijkheid deze te verlengen. De
aanstellingsuren kunnen op termijn uitgebreid worden.
Wat vragen wij van jou?
 Je bent organisatorisch sterk; je kan goed plannen en organiseren;
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden, bent duidelijk en staat stevig in je
schoenen;
 Je bent flexibel en zoekt naar verbinding;
 Je hebt kennis, ervaring of interesse voor gezinsbenadering en herstelgericht werken;
 Je onderschrijft de doelstelling van de organisatie;
 Je hebt affiniteit met het christelijk karakter van de organisatie;
 Ervaring in het werkveld van Justitie is een pre.
Wat bieden wij je?

Een leerzame en uitdagende werkomgeving;

Je wordt ingedeeld in arbeidsvoorwaardenregeling PKN schaal 7;

Scholing, deskundigheidsbevordering.
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Neem dan graag contact met ons op.
Procedure & contactinformatie
Informatie over de functie-inhoud wordt verstrekt door Irinda de Groen, directeur, De Sluis
Telefoonnummer: 06 – 4204 1309.
Stuur vóór 31 mei a.s. je motivatiebrief en cv naar: Irindadegroen@dsgdesluis.nl

