
 
 

Over Christ’s Hope 
In Afrika zijn miljoenen mensen het slachtoffer van aids. Veel kinderen zijn een of beide 
ouders kwijt. Deze aidswezen leven in extreme armoede en hebben geen toegang tot de zorg, 
onderwijs en begeleiding die ze nodig hebben. Christ’s Hope zet zich in om deze kinderen 
hoop en een betere toekomst te geven. 

 
VACATURE fondsenwerver particulieren/bedrijven 
(8-12 uur p wk) 
 
Wat ga je doen?   

• Je ontwikkelt samen met de directie de strategie voor de werving van inkomsten bij 
particulieren en bedrijven en werkt dit uit in een plan van aanpak. 

• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan en rapporteert hierover aan 
de directie. 

• Je hebt ruimte om creatief nieuwe concepten en activiteiten te ontwikkelen voor het 
bereiken van nieuwe relaties. 

• Je analyseert en rapporteert over de activiteiten en resultaten, je evalueert je acties en 
stelt zo nodig het plan bij. 

 
Wat verwachten wij van je? 

• Je hebt een levende relatie met God en bent enthousiast over het werk van Christ’s 
Hope. 

• Je hebt een HBO denk- en werkniveau. 
• Je hebt bij voorkeur enkele jaren werkervaring in marketing en communicatie, maar 

een overtuigende startende fondsenwerver met werkervaring elders is ook geschikt. 
• Je hebt een enthousiaste, zelfstandige en proactieve houding. 

• Je bent extravert, communicatief sterk (in spreken en schrijven), gedreven en hebt 
overtuigingskracht. 

• Je zoekt nieuwe kansen op en verzilvert die. 

• Je gaat planmatig te werk en kan goed prioriteiten stellen. 
• Je legt uitkomsten accuraat vast. 

 
Wat kan je van ons verwachten?  

• Je hebt ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. 
• Je komt terecht in een toegankelijke werkomgeving in een klein enthousiast team in 

Zwolle. 
• Je krijgt een parttime aanstelling met flexibiliteit voor 12 maanden (met een proeftijd 

van een maand) met de intentie deze te verlengen en uit te breiden bij goed 
functioneren.  

• Je ontvangt een salaris, passend bij de organisatie en je functie en ervaring. 
 
Interesse? 
Je kunt tot en met 29 februari reageren op deze functie door je brief met cv te verzenden aan 
info@christshope.nl. Mocht je eerst extra informatie wensen, neem dan contact op met 
Jannetta Huisman via info@christshope.nl of 038-421 3600. 
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