ECM (European Christian Mission) Nederland is een
levendige, ambitieuze organisatie die voortdurend
mensen zoekt, faciliteert, uitzendt en begeleidt voor
zendingswerk in Europa. In ons beleid zijn
kerkplanting, discipelschap, samenwerking met de
lokale kerk en visie op geloven in het Europa van nu
leidend. ECM wil daarnaast met gebed en onderlinge
zorg functioneren als een geestelijke familie voor
zendingswerkers in Europa.

www.ecmnederland.nl

Je takenpakket bestaat
onder meer uit:
•

•
•

•

•

Het contact met donateurs,
zendingswerkers,
thuisfrontteams en gemeenten
structureren en beheren.
De database van ECM
analyseren en verrijken.
Data genereren voor de
communicatie-uitingen en
fondsenwerfacties van ECM.
Langetermijnstrategieën en trajecten ontwikkelen voor de
fondsenwerving van ECM.
Zendingswerkers en
thuisfrontteams adviseren,
begeleiden en trainen.

Jouw profiel:
•

•

•
•

•
•

Je hebt goede communicatieve
vaardigheden in het Nederlands
en het Engels.
Je hebt kennis van (en bij
voorkeur ervaring met)
fondsenwerving voor non-profit
organisaties.
Je hebt kennis van en een visie
voor relatiebeheer.
Je hebt ervaring met Office 365/
Google Workspace, Excel/Google
Sheet en DTP-activiteiten.
Je bent een teamplayer.
Je onderschrijft het Statement of
Faith van ECM International.

ECM Nederland
is per direct op zoek naar een

relatiebeheerder
32 uur / week (0,8 fte)
met standplaats Deventer
(mogelijkheid tot hybride werken).
Als relatiebeheerder maak je mensen enthousiast
voor de missie van ECM. Je versterkt de band
met de relaties van ECM en zet je in om nieuwe
relaties te werven door je betrokkenheid (samen
met de directeur) bij fondsenwerving, marketing
en contacten met kerken. Daarnaast ondersteun
je zendingswerkers en hun thuisfrontteams bij
hun relatiebeheer en fondsenwerving.
Als relatiebeheerder werk je nauw samen met de
communicatiemedewerker en de administrateur
van ECM. Je rapporteert aan de directeur en
ondersteunt hem in de fondsenwerving.
De functie is gesalarieerd volgens de cao Sociaal
werk. Tegelijk wordt er van je verwacht dat je
een eigen achterban opbouwt, die financieel
bijdraagt aan het werk van ECM Nederland.
Interesse in de functie? Stuur uiterlijk 2 juli
je cv en je motivatiebrief naar
interim-directeur Kees van der Wilden,
vacature@ecmnederland.nl
Voor vragen kun je eveneens bij
Kees van der Wilden terecht (06-42617358)

