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Vacature projectleider Stadsklooster Haarlem 
 

Het Stadsklooster Haarlem is op zoek naar een projectleider. 

De projectleider heeft als opdracht de activiteiten van het Stadsklooster en Kerk Zonder Grenzen in 

de komende drie jaar verder uit te bouwen, zowel kwalitatief als kwantitatief.  

Taken: 

De projectleider geeft leiding aan een pioniers-organisatie. Dit betekent dat zijn taken nog niet al te 

strak omkaderd zijn. Veel is afhankelijk van de eigen invulling, in samenspraak met bestuur, 

kerngroep, andere medewerkers en betrokken (kerkelijke) organisaties. 

De projectleider voert de volgende taken uit: 

- Initieert nieuwe activiteiten vanuit het SKH; 

- Draagt zorg voor de continuïteit en evaluatie van bestaande activiteiten; 

- Onderhoudt het netwerk van SKH,  bouwt dit uit en werkt aan draagvlak.  

Het betreft; kerkelijke organisaties, culturele organisaties, gemeente,  

individuele belangstellenden, ……. 

- Ontwikkelt, in samenspraak met betrokken partijen, de visie van het SKH op stedelijk 

diaconaal werk t.b.v. alle maatschappelijke lagen; 

- Stuurt het secretariaat/officemanager, de coördinator van MomenTaal en de hoofdredacteur 

aan; 

- Zit bijeenkomsten van de kerngroep voor; 

- Informeert het DB over de ontwikkelingen van het SKH; 

- Informeert aangesloten kerken en betrokken fondsen over de voortgang;  

schrijft rapportages en doet subsidie-aanvragen. 

 

De projectleider: 

- Heeft ervaring met projectmatig ontwikkelen; 

- Heeft grote affiniteit met religie en spiritualiteit en een eigen-zinnige visie op de plek hiervan 

in het huidige tijdsgewricht; 

- Is een vernieuwer; 

- Is een netwerker en bruggenbouwer; 

- Woont in of in de nabijheid van Haarlem; 

- Beschikt over leiderschapsvaardigheden; 

- Heeft inzicht in financiën. 

Hij/zij heeft een aanstelling van 60-80%. In aanvang betreft het een tijdelijke  aanstelling voor 1 jaar.  

Salaris volgens CAO PKN  

Informatie over deze vacature kunt u telefonisch verkrijgen bij ds. Tom de Haan (0616474041) of 

Lieuwe Koopmans, kwartiermaker Stadsklooster Haarlem (0610922879) 

Brieven voorzien van motivatie en cv kunt u richten aan info@stadskloosterhaarlem.nl  
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Sluitingsdatum voor deze vacature is 7 December 2020. 

De eerste gesprekken vinden plaats in week 51 
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