
COMPASSION
Alles wat we doen, doen we ten dienste van kinderen 
in armoede. In 25 landen nemen ruim 2 miljoen 
kinderen deel aan Compassion-projecten. Dit is niet 
mogelijk zonder de steun van sponsors wereldwijd 
en de inzet van meer dan 8.000 lokale kerken 
waar Compassion mee samenwerkt. Onze lokale 
medewerkers weten als geen ander wat de gevolgen 
van extreme armoede kunnen zijn en kennen de 
omgeving, de noden en de mensen. Op de projecten 
krijgen kinderen gezonde voeding, gezondheidszorg 
en toegang tot onderwijs. Kinderen die worden 
gesponsord krijgen hulp op alle gebieden van hun 
leven: fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief en spiritueel. 
Ieder kind maakt kennis met de onvoorwaardelijke 
liefde van Jezus. Compassion Nederland maakt deel 
uit van een wereldwijde beweging die groeit. Word jij 
onderdeel van ons team en werk je mee om nog meer 
kinderen uit armoede te bevrijden?

WAT BIEDEN WIJ? 
Wij zijn een jonge, moderne organisatie, altijd op zoek 
naar hoe we zoveel mogelijk mensen aan de missie 
van Compassion kunnen verbinden. Daarvoor zijn 
innovatie, inspiratie, professionaliteit, expertise en 
gedrevenheid cruciaal. Die werkcultuur mag je verwachten 
als je je aan ons verbindt. Met jou zoeken we hoe je jouw 
talenten (nog meer) kunt ontdekken en inzetten. 
Het salaris is in overeenstemming met je opleiding, 
ervaring, zwaarte van de functie en is vergelijkbaar met 
andere christelijke goede doelen organisaties.

SUPER SERVICEGERICHTE RELATIEMEDEWERKER
MINIMAAL 4 UUR PER WEEK MET FLEXIBELE INZETBAARHEID

Ligt jouw kracht in het contact maken en verbinden met mensen en lijkt het je een mooie uitdaging om onze 

sponsors te verrassen en hun verwachtingen te overtreffen? Zit je graag aan de telefoon en ben je super 

servicegericht? Wil je van betekenis zijn voor kinderen in armoede? Dan is dit echt de baan voor jou!

JIJ
•  leeft en werkt vanuit een relatie met Jezus en hebt 

passie voor kinderen en gerechtigheid;
•  hebt MBO+ werk- en denkniveau en bij voorkeur 

relevante werkervaring met het communiceren via 
telefoon en e-mail; 

• bent een teamplayer en toont graag initiatief;
•  werkt zowel thuis als op kantoor (hybride), waar 

nodig ook buiten kantooruren;
•  bent relatiegericht en kunt goed verbinding maken 

door je in te leven in de ander; 
•  houdt overzicht op piekmomenten en blijft 

ondertussen rustig en effectief presteren; 
• kan flexibel omgaan met veranderingen; 
•  beheerst de Nederlandse en Engelse taal 

(mondeling en schriftelijk);
•  bent bereid voor het inwerken (minimaal 4 dagen) 

fysiek op kantoor aanwezig te zijn.

Het sponsorrelatieteam bestaat uit acht enthousiaste 
collega’s die dagelijks onze sponsors te woord staan via 
telefoon, e-mail en sociale media. Ons streven is, door 
het geven van informatie en het beantwoorden van vra-
gen, onze sponsors te bemoedigen en aan te moedigen 
in de strijd tegen armoede. We bieden sponsors zoveel 
mogelijk maatwerk en doen altijd ons best de sponsor te 
verrassen met onze service.

Voor ons enthousiaste team zoeken wij één of meerdere 
collega’s die als oproepkracht iedere week minimaal 
4 uur beschikbaar zijn en in drukke periodes meer uren 
kunnen bijspringen.

“Ik kan het goed combineren met mijn studie en werk 
ook regelmatig buiten kantooruren. Voor mij is dit 
ideaal, omdat ik in overleg de werktijden kan plannen 
waarop ik werk. Meestal kom ik naar kantoor omdat de 
werkplek en -sfeer daar supertof is.”

Artemisia (21), flexmedewerker sponsorrelatieteam

WAT JE DOET
•  optimale service verlenen via telefoon en email;
•  je bent het eerste aanspreekpunt voor sponsors;
•  versterken van de relatie van sponsors met hun 

sponsorkind.

REACTIES 
Is een van deze functies je op het lijf geschreven?
Solliciteer dan direct via de button. We ontvangen 
graag je motivatiebrief en CV t.a.v. Marit Toemeungte
voor dinsdag 7 juni 2022.
Meer weten over de vacature of over de cultuur van 
Compassion? Bel gerust met 055 – 599 44 22 of stuur
je e-mail naar vacatures@compassion.nl.

De eerste sollicitatiegesprekken zijn op donderdag
16 juni 2022, de tweede ronde houden we op donderdag
23 juni 2022. Een rollenspel is een standaard onderdeel
van het tweede gesprek.
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