
WAT WIJ BIEDEN
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.

WAT JE DOET 
Als onderzoeker & analist maak je deel uit van het team 
Marketing Automation & Insights. Jij bent verantwoordelijk 
voor:
• de afstemming en support van onderzoeksinitiatieven  
 vanuit Compassion International, het uitvoeren van 
 sponsoronderzoeken, de inzet van sponsorpanels en het  
 monitoren van uitkomsten van relevante externe 
 onderzoeken; 
• het ondersteunen van teams met het uitvoeren van 
 onderzoek en data-analyses die bijdragen aan meer 
 effectiviteit, efficiëntie en innovatiekracht in ons werk; 
• samenwerken met collega’s uit je team aan verbeter-
 projecten en voer je marketinganalyses uit, zowel proactief  
 als op verzoek. 

REACTIES 
Is deze functie je op het lijf geschreven? Solliciteer dan direct 
via de button. We ontvangen graag je motivatiebrief en CV 
t.a.v. Daniel Niezink voor vrijdag 2 september 2022. Meer 
weten over de vacature of over de cultuur van Compassion? 
Bel gerust met 055 – 599 44 22 en vraag naar Daniel Niezink 
of e-mail: vacatures@compassion.nl. De eerste ronde  
gesprekken wordt gehouden op woensdag 7 september,  
de tweede ronde gesprekken wordt later ingepland.

ONDERZOEKER & ANALIST (JUNIOR/MEDIOR)
24 UUR
Ben je van nature onderzoekend, nieuwsgierig en dol op data? En geeft het je energie om van 
daaruit bij te dragen aan onze missie? Houd je er ook van om te werken in een dynamische,  
samensturende organisatie met collega’s in binnen-en buitenland? Dan ben jij de Data Die-hard  
die we zoeken!  

JIJ
•  leeft en werkt vanuit een relatie met Jezus en hebt   
 passie voor kinderen en gerechtigheid; 
•  hebt kennis van en ervaring met kwalitatief en 
 kwantitatief onderzoek en data-analyse;
•  bent gericht op het verbeteren en vernieuwen van   
 processen en journeys;
•  bent in staat om complexe vraagstukken te 
 doorgronden, verbanden te leggen en deze te  
 vertalen naar concrete aanbevelingen/oplossingen 
 die bijdragen aan het realiseren van (strategische)   
 doelen;
•  communiceert complexe zaken helder, afgestemd op  
 de doelgroep en met behulp van compacte rapporten  
 en presentaties;
•  hebt een academisch werk- en denkniveau;
•  kent en beheerst de Nederlandse en Engelse taal   
 goed (mondeling en schriftelijk); 
•  hebt bij voorkeur ervaring met analysetools als MS   
 Power BI, Salesforce/Tableau, SPSS, R.

“Leren, data begrijpen en van daaruit zaken beter  
organiseren of iets nieuws ondernemen: ik vind het mooi 

om dingen te doen die echt bijdragen. Dat doe ik het liefst 
samen met anderen: bijvoorbeeld sponsors die hun  

ervaringen delen of door met internationale collega’s  
nieuwe, succesvolle initiatieven uit te wisselen. Het is  

gewoon een toffe en enerverende job.”

Daniel Niezink, researcher & analyst

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 onvoor-
waardelijke 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?  


