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MAF Nederland zoekt: 

     Projectmedewerker   

(32-38 uur per week) 

MAF zendt mensen naar de meest geïsoleerde gebieden van de wereld om daar hulp en het Evangelie 

te brengen. Ben je een kei in schrijven en heb je een hart voor zending, dan is deze functie iets voor 

jou. 

Vanwege het vertrek van een van onze medewerkers zoeken wij binnen de afdeling Marketing & 

Communicatie een projectmedewerker. Samen met een collega werk je, onder leiding van de coördinator 

Relatiebeheer, aan meer bekendheid en meer inkomsten voor het werk van MAF wereldwijd.  

Specifieke onderdelen van je werkzaamheden zijn institutionele fondsenwerving en fondsenwerving bij 

bedrijven en grote donoren. Hiervoor ontwikkel je vanuit de gegevens die door het veld worden aangereikt 

projectvoorstellen gericht op de verschillende doelgroepen en je rapporteert achteraf aan de verschillende 

donoren. Je werkt verder mee in marketingtaken, bijvoorbeeld in de redactie van verschillende uitingen. 

Daarnaast verzorg je het nalatenschappen- en schenkingenbeleid.  

Functie-eisen: 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, mondeling en schriftelijk 

- Proactieve en flexibele houding 

- Inzicht in cijfermatige en beleidsmatige overzichten  

- HBO opleidingsniveau 

- Meelevend lid van een christelijke kerk of gemeente 

- Vaardig in het werken met digitale systemen 

- Onderstaande eigenschappen zijn een pre: 

o Wonen in de omgeving van Teuge 

o Ervaring op het gebied van fondsenwerving voor goede doelen 

o Commerciële drive 

Wij bieden: 

- Een prettige en open werksfeer in een gemotiveerd team 

- Salaris conform BBRA schaal 7, afhankelijk van kennis en ervaring ligt het aanvangssalaris tussen 2.400-

2.600 euro bruto bij een voltijd functie 

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

Wil je meer informatie dan kun je tijdens kantooruren bellen met dhr. Joost Bijl, coördinator Relatiebeheer, 

telefoon 055-7410017. Je sollicitatie kun je uiterlijk 15 maart 2021 sturen aan Joost Bijl, coördinator 

Relatiebeheer via vacature@maf.nl. Gesprekken staan gepland op 23 en 30 maart.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 


