
WAT BIEDEN WIJ? 
Wij zijn een jonge, eigentijdse organisatie waarin we altijd 
op zoek zijn naar hoe we zoveel mogelijk mensen aan de 
missie van Compassion kunnen verbinden. Dit vraagt om 
innovatie, inspiratie, professionaliteit, expertise en 
gedrevenheid. Dat zoeken we ook in jou en het is de werk-
cultuur die je mag verwachten als je je aan ons verbindt. 
We werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid in 
samensturende teams. Het salaris is in overeenstemming 
met opleiding, ervaring en de zwaarte van de functie en is 
marktconform met vergelijkbare goededoelenorganisaties.

REACTIES 
Graag voegen we je toe aan ons team! We ontvangen je 
motivatiebrief en CV graag bij je sollicitatie via de button 
‘Solliciteer nu’ t.a.v. Marjan Zijderveld. Voor meer informatie 
of het uitgebreide functieprofiel, kun je contact opnemen 
via telefoonnummer 055 – 599 44 22 of e-mail: 
vacatures@compassion.nl. Als je naar aanleiding van je 
sollicitatie uitgenodigd wordt voor een kennismakings-
gesprek, nemen we contact met je op om een afspraak 
hiervoor te maken.

CHANNEL MARKETEER
32-36 UUR

JIJ
• leeft en werkt vanuit een levende relatie met Jezus  
 en hebt passie voor kinderen en gerechtigheid; 
• beschikt over HBO werk- en denkniveau en hebt 
 minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring;
• kunt behoeften van specifieke doelgroepen 
 makkelijk vertalen naar de corporate brand-
 strategie;
• kunt strategie op basis van trends en insights 
 optimaliseren en innoveren;
• bent strategisch, maar krijgt ook energie van 
 uitvoerende werkzaamheden;
• bent taalkundig sterk en punctueel;
• hebt ervaring met CMS en e-mailmarketing 
 software;
• beschikt over een uitstekende beheersing van de 
 Nederlandse en goede beheersing van de Engelse  
 taal;

In ons groeiende team met marketing- en communicatie- 
specialisten is ruimte voor een hands-on channel 
marketeer. Je bent verantwoordelijk voor de marketing- 
en communicatieontwikkeling richting verschillende 
marktsegmenten, met een focus op kerken en bedrijven. 
Jij brengt je marketingkennis en ervaring in bij deze 
teams en helpt hen hun doelen te bereiken. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Realiseren van marketingstrategie en -activiteiten  
 gericht op specifieke doelgroepen;
• Realiseren van multichannel marketing- en 
 communicatie-uitingen op basis van data en 
 insights;
• Realiseren van e-mailmarketing-uitingen en 
 landingspagina’s;
• Toepassen van marketinginnovatie in je 
 werkzaamheden;
• Het verder vorm geven van ideeën die bij externe  
 relaties ontstaan, samen met het team.

COMPASSION
Kinderen zijn de grootste slachtoffers van extreme 
armoede. Compassion bevrijdt kinderen uit armoede 
in Jezus’ naam. In 25 landen zijn meer dan 2 miljoen 
kinderen opgenomen in Compassion-projecten. 
Dit is alleen mogelijk met de steun van sponsors 
wereldwijd en de inzet van de ruim 8.000 lokale 
kerken waar Compassion mee samenwerkt. Onze 
lokale medewerkers weten als geen ander wat de 
gevolgen van extreme armoede kunnen zijn en ken-
nen de omgeving, de noden en de mensen. Op deze 
plekken krijgen kinderen gezonde voeding, gezond-
heidszorg en toegang tot onderwijs. Sponsorkinderen 
worden op alle gebieden van hun leven geholpen: 
fysiek, sociaal, emotioneel, cognitief en geestelijk.  
Ieder kind maakt kennis met de onvoorwaardelijke 
liefde van Jezus. Compassion is een wereldwijde 
beweging die groeit. Word jij onderdeel van onze 
organisatie om nog meer kinderen uit armoede te 
bevrijden?


