Vanwege het aanvaarden van een zetel in het internationale bestuur door de huidige directeur
zoekt Christ’s Hope Nederland een kandidaat voor de volgende functie:

Directeur (20 uur)
Christ’s Hope International is een christelijke organisatie die zich in zeven landen in Afrika
inzet voor kinderen die wees geworden zijn doordat een of beide ouders aan aids zijn
overleden (Jacobus 1:27). Hun leven is kwetsbaar, ze missen de broodnodige medische en
sociale zorg. Christ’s Hope biedt hun hoop op een betere toekomst!
Ben jij de leider die Christ’s Hope Nederland kan aansturen en leiden naar meer impact op
haar doelstelling? Dan vormt deze functie misschien een uitdaging voor jou op dit moment in
je leven!
Jouw profiel:
● Passie: het lot van weeskinderen in Afrika gaat je aan het hart en je ziet jouw inzet als een
bijdrage aan hun toekomst;
● Marketing: je hebt ervaring of sterke affiniteit met marketing, fondsenwerving en
communicatie;
● Strateeg: je bent in staat een strategie te ontwikkelen en deze te vertalen in realistische
plannen;
● Manager: je bent een people manager die vanuit ervaring een klein team motiveert,
talenten ontdekt en versterkt;
● Internationaal: je hebt ervaring met het onderhouden van internationale contacten (bij
voorkeur in Afrika);
● Je hebt een gezonde ambitie, bent leergierig, doel- en oplossingsgericht en staat open
voor feedback
Jouw taken:
● Leiding geven aan een klein team van (voornamelijk) vrijwilligers;
● Verantwoordelijk zijn op alle voorkomende werkgebieden, waaronder het sponsorplan,
financiën, fondswerving, PR en communicatie;
● Vinden en binden van nieuwe (grote) donateurs of partners aan Christ’s Hope Nederland;
● Managen van de opgestelde strategie/beleidsdoelen en deze omzetten in concrete acties;
● Sturing geven op het gebied van groei en professionaliteit;
● Contacten onderhouden/vernieuwen met de achterban;
● Contacten onderhouden binnen de internationale organisatie;
● Verantwoording afleggen aan het bestuur van de stichting.
Ons aanbod:
In deze functie krijg je een betekenisvolle uitdaging. Je ontvangt een salaris in
overeenstemming met aard en doel van je functie.
Reageren?
Ben je geïnteresseerd in deze uitdaging? Stuur dan voor 20 december een sollicitatiebrief en
je cv naar het bestuur van Christ’s Hope Nederland via rdr@lattitude.nl. Heb je vooraf nog
vragen, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, dhr. Ron de Rover, 0615025105.

