De afdeling Logistiek te Sleeuwijk ondersteunt GAiN projecten en activiteiten door de inzameling,
sortering en distributie van (hulp)goederen. De (hulp)goederen bestaan uit kleding en huishoudelijke
goederen (beide ingezameld via een netwerk van inzamelpunten), medische goederen en allerlei
goederen die via bedrijven en organisaties ter beschikking worden gesteld. Distributie vindt plaats
middels eigen transporten naar Oost-Europa of andere bestemmingen. Voor de afdeling Logistiek
zoeken wij een nieuwe

Manager logistiek m/v
D

Over GAiN
Global Aid Network (GAiN) is een wereldwijde organisatie die Gods liefde uitdraagt door noodhulp
en ontwikkelingsprojecten. Stichting GAiN bestaat in Nederland sinds 2008. De afdeling Logistiek
bestaat uit drie vaste medewerkers en ongeveer honderd vrijwilligers. In 2016 werden achtendertig
hulptransporten gerealiseerd en werd er 360.000 kilo goederen gedistribueerd. Meer informatie:
www.gainhelpt.nu/logistiek.
Uitdaging
De uitdaging voor de afdeling Logistiek voor de komende jaren is drieledig:
-

Inrichten van een structuur van vraaggestuurd werken, waarbij de vraag vanuit de
veldafdelingen van GAiN leidend is.
Inrichten van een transparante verantwoordingsstructuur.
Evalueren en waar nodig bijstellen van de inzameldoelstellingen.

Profiel en bekwaamheden
Wij zoeken een toegewijd christen met hart voor hulp aan mensen in nood
-

Met minimaal vijf jaar ervaring in de (internationale) logistiek/transport
Een organisatietalent
Communicatief vaardig
In het bezit van Rijbewijs B/C/D/E
Met HBO werk- en denkniveau
Met een flexibele en dienstbare instelling (geen negen tot vijf mentaliteit)
Ervaring in zendingswerk en internationale organisaties is een pre

De manager logistiek werkt nauw samen met de veldafdelingen en legt verantwoording af aan de
directeur.
Dit bieden wij
GAiN biedt een afwisselende functie waarbij het mogelijk is om jezelf te ontwikkelen en dienstbaar te
zijn voor de medemens. Werktijden zijn bespreekbaar. Doorgroeien binnen de organisatie behoort
tot de mogelijkheden.

Vergoeding
De functie is op basis van een zogenaamde ‘vriendenkring’. De medewerker zoekt in zijn/haar
netwerk sponsors voor eigen levensonderhoud of doet de functie naast een betaalde baan. Er is een
vergoeding mogelijk voor reis- en telefoonkosten.
Training
Werken bij GAiN betekent jezelf ontwikkelen als christen en als professional. Je krijgt daarom een
basistraining waarin je ervaring opdoet met de beginselen en de strategie van GAiN en onze
zusterorganisatie Agapè.
Geïnteresseerd en gemotiveerd?
Vragen? Stel ze aan Roland Bosman: 06 20404993 | logistiek@gainhelpt.nu
Solliciteren? Stuur een e‐mail met CV en motivatiebrief naar ceo@gainhelpt.nu

