
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. Wietse Kooistra 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 12 oktober 2021 en houden we eventueel 
digitaal.

PROCESMANAGER
28-36 UUR
Wij zijn op zoek naar degene die ons helpt onze organisatie verder te professionaliseren. Heb jij 

actuele relevante werkervaring in het ontwerpen, inrichten en borgen van processen? En word je 

enthousiast van een organisatie steeds beter maken in nauwe samenwerking met interne en externe 

stakeholders? Dan willen we graag met jou in gesprek.

JIJ
• leeft en werkt vanuit een levende relatie met Jezus 
 en hebt een passie voor kinderen en gerechtigheid;  
• bent een generalist die procesmatig denkt en werkt;
• hebt aantoonbare ervaring met het succesvol 
 implementeren van diverse complexe organisatie-
 brede processen;
• kan complexe processen/dingen eenvoudig uitleggen  
 aan anderen zodat zij ermee kunnen werken;
• werkt planmatig en blijft ook onder (tijds)druk   
 zorgvuldig en nauwkeurig werken, zonder te 
 verzanden in details;
• hebt ervaring met audits zoals ISO, CBF, ANBI.

DE UITDAGING
Met de groei van onze samensturende organisatie willen we 

onze gezamenlijke aandacht, energie en middelen zo gericht 

mogelijk inzetten en blijven groeien in professionaliteit en 

kwaliteit. Daarmee zorgen we dat we op koers blijven en een 

steeds grotere bijdrage kunnen leveren aan het bevrijden van 

kinderen uit armoede. We zoeken daarvoor een ervaren 

procesmanager die op meerdere borden tegelijk schaakt 

en het initiatief neemt voor het verhogen van de kwaliteit 

van organisatie-brede processen. De procesmanager werkt 

daarin nauw samen met anderen die betrokken zijn bij 

programma-, project- en kwaliteitsmanagement.

WAT GA JE DOEN
Als procesmanager ben je de kartrekker voor proces- 
en kwaliteitsverbetering en het uitdragen daarvan.  
Je werkt actief mee aan het doorontwikkelen van visie 
en beleid en zorgt dat processen worden ontworpen,  
geïmplementeerd, geborgd en vastgelegd aan de hand 
van een vaste methodiek. Verder werk je mee aan het 
doorontwikkelen van kwaliteitstandaarden en doelen 
voor het behoud van onze ANBI-status. Als proces- 
manager bewaak je het overzicht, de tijdlijn en docu-
mentatie van de benodigde doelen voor het behoud van 
onze ANBI-status. Je communiceert proactief naar de  
organisatie over belangrijke wijzigingen op het gebied 
van o.a. procesmanagement, kwaliteit-standaarden,  
compliance en audits.

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?


