
 

 

 

 

STIL is een solidariteitsorganisatie voor mensen zonder verblijfsvergunning. Al ruim 20 jaar helpen we 

ongedocumenteerden in Nederland op juridisch, medisch en maatschappelijk vlak. STIL is een stichting met 13 

parttime betaalde medewerkers en c.a. 30 vrijwilligers. Meer informatie vindt je op de website: www.stil-

utrecht.nl. 

Wij zijn op zoek naar twee Sociaal Juridisch Medewerkers voor 22 uur per week, per 18-5-2020 en per 1-7-

2020, tot 1-3-2021, met mogelijkheid tot verlenging. Het brutosalaris bedraagt €3100 euro per maand (o.b.v. 36 

uur), met secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk. 

 Je ontwikkelt en geeft uitvoering aan een plan van aanpak voor je eigen cliënten, gericht op één of meer 

van de onderstaande (en andere vergelijkbare) thema’s: 

o Onderzoeken van juridisch perspectief; 

o Verzamelen van voor een procedure benodigde bewijzen; 

o Aanvragen van verblijfsvergunning; 

o Opvang; 

o Toegang tot zorg; 

o Financiële/materiële ondersteuning. 

Hiertoe werk je samen met diverse partijen, zoals de gemeente Utrecht, opvangorganisaties en advocaten. 

 Je adviseert mensen tijdens het sociaal juridische inloopspreekuur.   

 Je neemt deel aan vergaderingen met het (sociaal juridische) team en denkt mee over de organisatie en 

beleidsontwikkeling op sociaal juridisch vlak. 

 Een afgeronde juridische of maatschappelijke opleiding op HBO of WO niveau (bv. Rechten, Antropologie 

of SJD). 

 Minimaal twee jaar ervaring met (sociaal) juridische begeleiding van mensen zonder verblijfsvergunning. 

 Kennis van wet- en regelgeving en beleid op het gebied van asiel en migratie. 

 Goede Engelse taalvaardigheid is vereist, kennis van de Franse taal is wenselijk, andere talenkennis is een 

pre. 

 Proactief en daadkrachtig. 

 Communicatief en sociaal vaardig. 

 Sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 

 Flexibele en mensgerichte instelling.  

Wij nodigen nadrukkelijk mensen met een migratieachtergrond uit om te solliciteren. 

Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en C.V. voor 20 april 2020. Je 

kunt deze mailen naar sollicitatie@stil-utrecht.nl. Bel (030-2713463, vraag naar Willeke of Gemma) of mail 

gerust als je nog vragen hebt. 
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