Samen Jezus zichtbaar maken waar Hij niet of nauwelijks gezien wordt. Het raakt ons
dat nog steeds 3 miljard mensen geen toegang hebben tot het Evangelie.
Momenteel zenden wij 70 zendelingen uit en we willen graag doorgroeien naar 100.
CAMA Zending zoekt een:

Communicatiemedewerker (m/v)
(20 – 28 uur per week)
Kun jij CAMA Zending helpen te groeien in online (en offline) communicatie? Weet jij
het verhaal van het zendingsveld dichtbij te brengen en kun jij christenen in
Nederland betrekken bij onze missie? Kortom: ben jij dé allround
communicatiemedewerker die ons team in Driebergen komt versterken? Dan zijn we
op zoek naar jou!
Taken:
•
•
•
•
•
•

Mee-ontwikkelen van het multimediale communicatiebeleid;
Beheren van de website en social media kanalen;
Verzamelen van verhalen en schrijven van teksten;
Bewerken van foto’s en video’s;
Ontwerpen en produceren van ons magazine en digitale nieuwsbrieven;
Organiseren van bijeenkomsten en vertegenwoordigen op evenementen.

Jouw profiel:
•
•
•

•

•

Overtuigd christen: je houdt van Jezus en hebt een hart voor wie Hem niet
kennen;
Communicatief sterk: je hebt gevoel voor taal en weet op een creatieve
manier het verhaal over te brengen;
Ondernemend: je houdt van aanpakken en bent in staat zelfstandig te
werken, maar zoekt ook de verbinding met je directe collega’s en
zendelingen;
Vernieuwer: jij bent in staat om CAMA Zending als organisatie
professioneler en doelgerichter te profileren door nieuwe/verbeterde
marketingstrategieën en communicatie-uitingen;
Sociaal: je houdt van gezelligheid onder het genot van goede (directtrade) koffie en van het samen bidden.

Jouw competenties:
•
•
•

HBO werk- en denkniveau;
Een goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands;
Gevoel voor social media en marketing;

•
•

Ervaring met het werken in CMS en CRM;
Affiniteit met vormgeving.

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zingeving in je werk, samen maken we Jezus zichtbaar;
Salaris op basis van schaal 6 CAO Sociaal Werk (€2400,- tot €3400,- per
maand o.b.v. 36 uur per week);
Vakantiegeld, reiskostenvergoeding en pensioenopbouw;
Mogelijkheid om hybride te werken;
Tijdelijke arbeidsovereenkomst met het oog op een vaste aanstelling;
Samenwerken in een team van betrokken collega’s;
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen inbreng;
Werken in een internationale en groeiende organisatie.

Solliciteren:
Is deze functie echt iets voor jou? Solliciteer dan direct.
We ontvangen graag jouw motivatie met CV. Wees creatief en laat zien hoe jij jouw
visie op communicatie concreet in kunt zetten voor CAMA Zending.
Je kunt je sollicitatie sturen naar Boudewijn van Schoonhoven (directeur) via
boudewijn@camazending.nl. De vacature blijft openstaan totdat de juiste
kandidaat is gevonden.
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Boudewijn van
Schoonhoven via 0343-443392. Een DISC-test kan deel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.
www.camazending.nl

