Open Doors zoekt een tijdelijke

RELATIEMANAGER KERKEN
Minimaal 32 uur per week

Open Doors is een
internationale christelijke
organisatie die wereldwijd

Team Relatiemanagement richt zich op het bouwen en onderhouden van
relaties met onder meer kerken & kerkelijke organisaties, vrijwillige
sprekers en ambassadeurs. Het doel is vragen om gebed, bewustwording

vervolgde christenen
ondersteunt.

rondom de positie van de vervolgde kerk, vergroten van betrokkenheid bij
het werk van Open Doors, promoten van deelname aan activiteiten en het

We verspreiden bijbels en
boeken, trainen kerkleiders
en geven praktische hulp.

werven van donaties.

Ons kantoor in Nederland
(Ermelo) zet zich specifiek
in voor gebed,
bewustwording en
fondsenwerving in
Nederland, om daarmee
het veldwerk mogelijk te
maken.

WAT GA JIJ DOEN?
•

Je bent samen met je collega verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van relaties met
kerken en ambassadeurs in Nederland en Vlaanderen.

Je denkt mee in het meerjarenplan voor de kerken en voert de daarbij behorende acties uit.
Je houdt het CRM-systeem (Salesforce) voor jouw relaties actueel.
• Je vertegenwoordigt de organisatie bij relevante externe bijeenkomsten en geeft presentaties.
•
•

HOE BEN JIJ ALS RELATIEMANAGER?
Je voelt je geroepen om je gaven en talenten in te zetten ten behoeve van de vervolgde kerk. Je weet
met relaties een respectvol, hartelijk en langdurig contact op te bouwen. Je denkt proactief mee met
de relatie en komt met passende voorstellen. Je wekt vertrouwen door je professionaliteit, integriteit
en oplossingsgerichtheid. Je bent goed in het onderhouden van (externe) contacten op diverse
niveaus. Je bent resultaatgericht en sterk in projectmatig (samen)werken. Je straalt plezier uit in je werk
en weet hiermee anderen enthousiast te maken.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Je denkt en werkt op hbo-niveau en je hebt kennis van de kerkelijke kaart van Nederland.
Je bent bereid om af en toe in het weekend of ’s avond te werken.
• Je hebt enkele jaren werkervaring op het gebied van relatiemanagement
•
•

Je hebt hart voor de vervolgde kerk, een positief christelijke instelling en bent actief lid van een
kerk of gemeente.
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.
•

HOE WERKEN WIJ?
In alles weten we ons afhankelijk van de Here God. Gebed neemt daarom een grote plaats in binnen
onze organisatie. Daarnaast willen we effectief gebruik maken van elkaars kennis en talenten. We willen
een professionele organisatie zijn waarin elke medewerker duidelijke taken en verantwoordelijkheden
heeft. Tegelijkertijd denken we met elkaar mee en zetten we samen de schouders eronder. We hebben
een platte organisatiestructuur waarin korte lijnen, eigen verantwoordelijkheid en snelle besluitvorming
voor ons belangrijk zijn.

WAT BIEDEN WIJ?
Het betreft een functie in verband met ziektevervanging. De duur van het contract is 6 maanden met
mogelijkheid tot verlenging. De functie is ingeschaald in schaal 9 BBRA. Je werkt op het kantoor in
Ermelo, samen met ongeveer 45 collega’s.
SOLLICITEREN?
Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk maandag 16 september 2019 je sollicitatiebrief met
CV naar Open Doors Nederland, t.a.v. de teamleider relatiemanagement, via
vacature@opendoors.nl. Voor meer informatie over de functie of de procedure kun je
contact opnemen met team HR, via hr@opendoors.nl of 0341 -465000. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 24 september 2019.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

