
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 werkcultuur 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 
Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan wat wij vragen? 
Solliciteer dan nu. We ontvangen graag je motivatiebrief en 
CV t.a.v. Nienke Westerbeek voor 1 oktober 2021 via de button 
‘Solliciteer nu’. Voor meer informatie n.a.v. deze functie kun 
je contact opnemen via telefoonnummer 055 – 599 44 22 of 
e-mail vacatures@compassion.nl. De eerste ronde gesprekken 
staat gepland op 13 oktober 2021 en houden we eventueel 
digitaal.

PROJECTLEIDER STRATEGISCHE DOELEN
27-32 UUR
Je houdt ervan dat complexe en strategische projecten in jouw handen liggen. Je voelt je prettig in 

een uniek krachtenveld, waarin je zowel het floreren van mensen als het behalen van de doelen in 

het oog houdt en uiteindelijk alles en iedereen naar hetzelfde doel leidt: de missie van Compassion.

JIJ
• leeft en werkt vanuit een levende relatie met Jezus 
 en hebt een passie voor kinderen en gerechtigheid;  
• hebt ervaring met projectmanagement, bij voorkeur  
 van complexe of strategische projecten;
• hebt HBO/WO werk- en denkniveau verkregen door  
 opleiding of door werkervaring;
• hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse   
 taal in woord en geschrift.

DE UITDAGING
In onze groeiende, samensturende organisatie, stellen we 

jaarlijks strategische doelen. Daarmee zorgen we ervoor dat 

we op koers blijven en een steeds grotere bijdrage kunnen 

leveren voor zoveel kinderen in armoede. Voor enkele van 

deze doelen zoeken we een projectleider die in staat is de 

‘one-pager’ om te zetten naar een strategisch plan in samen-

werking met de stakeholders. Daarna zet de projectleider  

het plan in beweging met experts binnen en buiten de  

organisatie en laat hij of zij het plan pas los als het vol- 

doende geïmplementeerd is. Je bent bekend met of in staat 

om in een samensturende organisatie te werken waarin we 

vooral faciliterend werken en elkaar uitnodigen om onze 

expertise en ervaring in te zetten. Feedback geven en  

ontvangen is daar een continue onderdeel van, zowel op 

proces, product als persoon. Deze cultuur past niet alleen bij 

jou, je leeft het ook uit en beleeft er plezier aan om op deze 

manier de missie van Compassion te dienen.

ERVAREN KRACHT
Wij zoeken iemand met vaardigheden en enige jaren 
aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie.  
Je bent een generalist die zich snel een nieuw  
domein of gebied eigen kan maken en verschillende  
stakeholders kan enthousiasmeren om aan de slag te 
gaan. Je begrijpt het belang van strategische doelen, 
hebt als het nodig is een lange adem om die te beha-
len en te optimaliseren. Je schakelt makkelijk tussen 
partijen, resultaten, planning, processen en financiën 
en creëert draagvlak. Je weet wanneer je moet  
doorpakken en wanneer je juist niet moet handelen.  
Mensen werken graag met je samen. De eerste twee 
projecten die zich aandienen zijn onze strategische 
doelen ‘Jongeren’ en ‘Movement’. We vertellen je daar 
graag meer over als je hebt laten weten geïnteresseerd 
te zijn.

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?


