Over GAiN
Global Aid Network (GAiN) is een wereldwijde hulporganisatie. GAiN bestaat om de
liefde van God te laten zien in woord en daad aan mensen wereldwijd die lijden en
in nood zijn, door (nood)hulp en ontwikkelingsprojecten. GAiN gelooft dat hulp aan
mensen in nood een integraal onderdeel van de missie van God is. Stichting GAiN
bestaat in Nederland sinds 2008. Inmiddels zijn er zeventien medewerkers en ruim
honderd vrijwilligers werkzaam. Meer informatie:www.gainhelpt.nu

Communicatieadviseur m/v
Taakomschrijving
Binnen het team communicatie ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van allround communicatieadvies en de vertaling daarvan in plannen in relatie
tot de kernwaarden van de stichting. Je geeft op onderscheidende wijze invulling aan
onze (online) communicatie en inzet van sociale media. Je stelt adequate teksten
(bijv. persberichten, communicatieadviezen, toespraken, tweets) op en/of redigeert
die. Je helpt GAiN collega’s om hun communicatiebewustzijn verder te ontwikkelen.
Het is een gevarieerde functie waarin je volop kansen krijgt je talenten in te zetten.
Je zult veel samenwerken met collega’s en zoekt daarbij naar versterking en professionalisering van de organisatie.
Bekwaamheden
Je hebt:
• kennis en ervaring als senior communicatieadviseur
• uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in
het Nederlands en Engels
• affiniteit met fondsenwerving
• rijbewijs B (pre)
Je
•
•
•

bent:
accuraat, taalvaardig en houdt van organiseren
leergierig, zelfstandig en initiatiefrijk
enthousiast christen

Je kunt:
• goed samenwerken
• omgaan met werkdruk
Dit bieden wij
GAiN biedt een afwisselende functie waarbij het mogelijk is om jezelf te ontwikkelen
en dienstbaar te zijn voor de medemens. Onze voorkeur gaat uit naar een fulltime
dienstverband, 16 - 36 uur is bespreekbaar. Doorgroeien binnen de organisatie
behoort tot de mogelijkheden.

085 – 484 4616

Vergoeding
De functie is op basis van ‘ministry partnership’. De medewerker zoekt in zijn/
haar netwerk partners 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 Corina: 06-47 1211 57 | c.groenesteijn@gainhelpt.nu
Solliciteren? Stuur een e-mail met CV en motivatiebrief naar info@gainhelpt.

085 – 484 4616

