
 
 

Samen Jezus zichtbaar maken waar Hij het minst gezien wordt. Nog steeds hebben 3 

miljard mensen geen toegang tot het Evangelie en dat raakt ons. Momenteel 

zenden wij 74 zendelingen uit en we ondersteunen 19 Mission Partners. 

CAMA Zending zoekt een:  

Financial Controller  (m/v)   

(28 - 36 uur per week) 

Voor onze Financiële administratie zijn wij op zoek naar een allround Financial 

Controller! Ben jij degene die onze zendelingen inzicht geeft in hoe zij er financieel 

voorstaan? Houd jij de financiële huishouding van de organisatie op orde? Heb je 

kennis van de geldende fiscale en sociale wetgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou.  

Taken:  

• Controle op en beheer over de financiën van de organisatie;  

• Opstellen van budgetten voor kantoor, projecten en zendelingen;  

• Opstellen van jaarrekeningen en interne rapportages;  

• Beheren van verzekeringen van zendelingen en kantoor;  

• Verder uitwerken van het financieel beleid.  

 

Jouw profiel: 

 

• Je bent overtuigd christen met een hart voor wie Jezus niet kennen; 

• Je beschikt over financieel analytisch inzicht;  

• Je bent in staat zelfstandig te kunnen werken, maar zoekt ook de 

verbinding met je directe collega’s en zendelingen. 

Jouw competenties: 

• Financieel administratieve opleiding;  

• Relevante werkervaring in een soortgelijke functie; 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

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 de intentie tot een vaste aanstelling; 

• Een team van betrokken collega’s; 

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen inbreng; 



 
• Werken in een internationale en groeiende organisatie. 

Solliciteren: 

We ontvangen graag jouw motivatie met CV. 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 eveneens contact opnemen met Boudewijn van 

Schoonhoven via 0343-443392. Een DISC-test kan deel uitmaken van de 

sollicitatieprocedure. 
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