
 
 
 

WIL JIJ IMPACT HEBBEN OP 3 MILJARD MENSEN? 
 
Ben jij de visionair die leiding geeft aan CAMA Zending om de ambities waar te maken en 
verder te groeien? Kun jij mensen enthousiasmeren voor het zendingsveld en christenen in 
Nederland betrekken bij onze missie? Kortom: ben jij dé ambassadeur voor CAMA 
Zending, zowel nationaal als internationaal? Dan komen we graag met je in contact! 

Het raakt ons dat nog steeds 3 miljard mensen geen toegang hebben tot het Evangelie. 
Samen maken we Jezus zichtbaar waar Hij niet of nauwelijks gezien wordt. Momenteel 
zenden wij 74 zendelingen uit en we willen de komende jaren doorgroeien naar 100.  

CAMA Zending zoekt een:  

Directeur (m/v) 
               (fulltime) 

          met passie voor zending en het Evangelie 

Over CAMA Zending: 

CAMA Zending heeft een onderscheidend profiel, is wereldwijd actief, zendt zowel 
gemeentewerkers als beroepsprofessionals uit en ondersteunt lokale gemeentestichters 
onder de minst bereikte volken. CAMA Zending doet dit samen met een betrokken 
achterban van kerken, particulieren en ondernemers in Nederland. Zendelingen worden 
vanuit lokale gemeenten uitgezonden. CAMA Zending stelt Christus centraal en werkt vanuit 
de kernwaarden betrouwbaarheid, integriteit en kwaliteit.  

Wat is jouw uitdaging: 

Als directeur ben je het belangrijkste gezicht en woordvoerder van CAMA Zending. Je bent 
de eerstverantwoordelijke voor de contacten met zendingswerkers, geeft vorm aan het 
achterbanbeleid en je geeft leiding aan het kantoorteam van 5 medewerkers. Samen met je 
team ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en groei van de organisatie. Als 
directeur leg je verantwoording af aan het bestuur. 
 
Verder ben je actief met werving, selectie, plaatsing en begeleiding van de 
zendingskandidaten. Hierbij wordt zendingsbetrokkenheid bij kerken, gemeenten en 
thuisfrontteams geactiveerd. Je bezoekt regelmatig zendelingen in het buitenland, 
ontwikkelt het toekomstig beleid van CAMA Zending en geeft dit verder vorm. Hierbij zorg je 
als eindverantwoordelijke voor een stabiele en budgettair passende bedrijfsvoering waarbij 

http://www.camazending.nl


je de organisatie - in de wereld waarin we nu leven - aanpast op de groeiambities. Belangrijk 
hierin is de duurzame relatie met de donateurs. 
 
Ook onderhoud je o.a. contacten met theologische opleidingen, andere 
(christelijke)organisaties en internationale partners.  
 
Jouw profiel: 
 
• Je bent overtuigd christen, je houdt van Jezus en hebt hart voor wie Hem niet kennen 
• Je onderschrijft van harte de visie, missie en doelstellingen van CAMA Zending 
• Je hebt een HBO/Academisch werk- en denkniveau  
• Je hebt bij voorkeur een theologische opleiding gevolgd 
• Je hebt op hoofdlijnen kennis van en ervaring met bedrijfsvoering (o.a. risicoanalyses) en 

je hebt inzicht in financiële rapportages   
• Je beschikt over een goede beheersing van de Engelse taal (Frans is een pré) 
• Je bent meelevend lid van en actief betrokken bij een kerk of gemeente 
• Je hebt aantoonbare affiniteit met zending 
• Je hebt een uitgebreid netwerk in christelijk Nederland en bent in staat dit uit te bouwen 
 
Jouw competenties: 
 
• Je beschikt over leiderschapskwaliteiten en weet mensen te inspireren 
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, je bent relationeel ingesteld en kunt 

goed presenteren 
• Je kunt goed samenwerken en weet je op verschillende niveaus met mensen te 

verbinden 
• Je bent een visionair en hebt strategische kwaliteiten 
• Je bent ondernemend en ontdekkend 
 
Wat biedt CAMA Zending: 
 
• Veelzijdige functie in een unieke organisatie 
• Positief christelijke omgeving met een duidelijke missie 
• Werken met enthousiaste collega’s in verschillende culturen en landen 
• De mogelijkheid om reizen naar het buitenland te maken 
• Hybride werken 
• CAO Sociaal Werk wordt gedeeltelijk gevolgd (o.a. salaris o.b.v. 36 uur, vakantiegeld, 

pensioenopbouw, reiskostenvergoeding) 
 
Solliciteren: 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met Adrie Grootenboer van Human Group B.V. (06-
53426369), die de procedure begeleidt, in samenwerking met bestuursvoorzitter Gerrit 
Meijerink.  
 



Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan bestuursvoorzitter Gerrit Meijerink via 
gerrit@camazending.nl. De eerste gesprekken staan gepland op woensdag 21 december a.s.  
 
Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. 
 
Voor meer informatie kun je terecht op www.camazending.nl  
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