
 

 

Vacature Sociaal Juridisch Leidinggevende  

STIL is een solidariteitsorganisatie voor mensen zonder verblijfsvergunning. Al 25 jaar helpen we 
ongedocumenteerden in Nederland op juridisch, medisch en maatschappelijk vlak. STIL is een stichting 
met dertien parttime betaalde medewerkers en c.a. dertig vrijwilligers. Meer informatie vind je op de 
website: www.stil-utrecht.nl. 

 
STIL is de afgelopen jaren sterk gegroeid, waarbij de aandacht voor ondersteuning en management is 
achtergebleven bij de aandacht voor onze doelgroep. Daarom is recent een nieuw managementteam 
gevormd bestaande uit drie leidinggevenden, die collegiaal en meewerkend de leiding van STIL vormen.  
 
Wij zijn op zoek naar een Sociaal Juridisch Leidinggevende voor 28 uur per week, voor de periode van een jaar 
met mogelijkheid tot verlenging. 

 
• Je maakt deel uit van het managementteam en geeft met 2 collega’s leiding aan STIL. Je draagt bij aan de 

(door)ontwikkeling van het managementstatuut waarin de onderlinge taakverdeling en de samenwerking 
worden geregeld. Je fungeert als back-up voor de andere 2 leidinggevenden in het managementteam. 

• Samen met de collega leidinggevenden ben je verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en uitvoering 
van het personeelsbeleid. 

• Je bent verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van het sociaal juridisch beleid en werkprocessen 
en bewaakt de uitvoering daarvan. 

• Je geeft op coachende wijze sturing aan het team, bestaande uit 7 medewerkers (circa 4,5 FTE), met 
aandacht voor het bewaken van een gezonde workload. 

• Je neemt deel aan de stuurgroep van het Aanmeldloket, verantwoordelijk voor de toeleiding naar 
opvang van ongedocumenteerden in Utrecht. 

• Je behartigt de belangen van cliënten in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening in het Lokaal 
Samenwerkingsoverleg, waarin je samen met partnerorganisaties, de gemeente Utrecht, IND, 
DT&V en AVIM werkt aan bestendige oplossingen. 

• Je vertegenwoordigt STIL op sociaal juridisch gebied tijdens overleggen en bijeenkomsten met 
partnerorganisaties, de gemeente, etc. 

 
Je bent een coachende leidinggevende die thuis is in asiel- en migratierecht. Je hebt uitstekende sociale en 
communicatieve vaardigheden en bent in staat onder hectische omstandigheden rust en overzicht te 
bewaren. Je hebt een stevige persoonlijkheid en staat voor de belangen van STIL en de doelgroep. 

 
Verder zoeken we iemand met: 
• Aantoonbare affiniteit met de doelgroep van STIL; 
• Minimaal HBO+ werk- en -denkniveau; 
• Ervaring met (sociaal) juridische begeleiding van (ongedocumenteerde) vluchtelingen en migranten; 
• Ervaring in een leidinggevende functie; 
• Brede talenkennis is een pre. 
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We nodigen nadrukkelijk mensen met een migratieachtergrond uit om te solliciteren. 

 
Het brutosalaris bedraagt € 3.386,00 per maand (o.b.v. 36 uur), met secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de 
CAO Sociaal Werk. 

 
Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en C.V. voor 10 juni. Je kunt 
deze mailen naar sollicitatie@stil-utrecht.nl. De eerste gesprekken zullen plats vinden op 16 en 17 juni, het 
tweede gesprek op 21 juni. 

 
Voor vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Hermien (bereikbaar v.a. 30-5, 
woensdag afwezig): mail naar hermien@stil-utrecht.nl of bel 06-42339095. Voor vragen over de 
organisatie en andere algemene vragen kun je contact opnemen met Gemma (woensdag afwezig): 
gemma@stil-utrecht.nl of 06-42376472.  
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