Vacature
Teamleider Fondsenwerving en Communicatie (32 u.p.w.)
Youth for Christ zoekt jongeren op in scholen, op straat en in de kerk. Gedreven
door Gods liefde helpen wij hen groeien en bieden hen hoop. Onze unieke kracht is
dat we dichterbij de leefwereld van jongeren staan, waardoor we in staat zijn om op
eigentijdse wijze het Evangelie te vertalen.
Iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen en voor hem te kiezen.
Daarom helpen wij jongeren ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of
anderszins. Honderden vrijwilligers en ruim tachtig medewerkers zetten zich in
vanuit verschillende locaties. Onze organisatie is onderverdeeld in: Lokaal Werk,
Training & Toerusting en Bedrijfsvoering. Ons hoofdkantoor is gevestigd in
Driebergen.
Ben jij de Teamleider Fondsenwerving en Communicatie die wij zoeken?
DE FUNCTIE
Je bent verantwoordelijk voor de fondsenwerving en communicatie van Youth for Christ
Nederland. Je geeft leiding aan een team van vijf mensen. Samen met hen zorg je voor
een heldere en toenemende zichtbaarheid van Youth for Christ en vergroot je het
netwerk van betrokken mensen, dat ons steunt door middel van gebed en het geven van
giften. Zo ben je o.a. verantwoordelijk voor:
• de ontwikkeling van een nieuwe website voor Youth for Christ NL;
• het betrekken van de achterban (momenteel circa 20.000 donateurs);
• de ondersteuning van lokale YFC-plaatsen door inbreng kennis en expertise;
• het werven van nieuwe giftgevers en/of betrokkenen in gebed.
Je bent zelf nauw betrokken in de uitvoering van de projecten en activiteiten van je team.
Je legt verantwoording af aan het hoofd Ondersteuning en Werving en indirect aan het
Managementteam (MT).
JOUW PROFIEL
Jij bent een enthousiaste en creatieve doener die in staat is een team te motiveren om
concrete doelen te behalen. Je bent resultaatgericht en bent in staat je vast te bijten in
projecten met concrete doelstellingen. Je hebt kennis en expertise op het gebied van
communicatie en fondsenwerving, en weet dit te vertalen in concrete activiteiten waar je
sturing aan geeft en zelf in participeert. Je bent enthousiast over de missie van Youth for
Christ en bent betrokken bij een lokale geloofsgemeenschap.

WAT BIEDEN WIJ
We bieden je een belangrijke functie binnen een organisatie die zich snel ontwikkelt. Je
krijgt veel kansen en ruimte om jouw expertise in te zetten en leiding te geven aan een
team van gedreven mensen. In deze functie is een salaris mogelijk van maximaal
€ 3.245,-- bruto per maand bij een volledige werkweek (in deeltijd naar rato) en
werkkostenvergoedingen volgens het Personeelsreglement van YfC.
MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Reinier Dijkstra
(Hoofd Ondersteuning en Werving) per e-mail: reinier.dijkstra@yfc.nl of gsm: 06
22435632.
SOLLICITEREN?
Mail je brief en CV uiterlijk 15 augustus naar sollicitaties@yfc.nl, onder vermelding van:
Teamleider FW & Communicatie. Op 17 augustus zullen wij kandidaten uitnodigen voor
een kennismakingsgesprek. De gesprekken vinden plaats in week 34.

