
CAMA Zending gelooft dat elk persoon de kans moet hebben om Jezus te leren 
kennen. De grootste nood, armoede, onrecht en vervolging is dat niet iedereen deze 

kans krijgt. Daarom bouwen wij gemeenten van Jezus-volgers onder de minst 
bereikte volken. 

CAMA Zending zoekt een: 

Fondsenwerver (m/v) 
2 á 3 dagen per week 

Kun jij de achterban van CAMA Zending mobiliseren om financieel te geven? Dan 
zoeken wij jou! Het doel van de fondsenwerver is het enthousiasmeren van de 
bestaande achterban. En het uitbreiden ervan. Je focus ligt op het werven van 
particuliere donateurs. Daarnaast hopen wij ook dat jij de relatie met kerken en onze 
zakelijke achterban kunt versterken. Je werkt hiervoor nauw samen met de 
communicatiemedewerker. 

Taken: 

• Voorbereiden én uitvoeren van het fondswervingsplan;
• Zet samen met de communicatiemedewerker de cross mediale

communicatie in;
• Relaties bouwen en onderhouden met de CAMA-achterban.

Jouw profiel, jij bent/hebt: 

• Overtuigd christen met een sterke affiniteit met de visie en missie van
CAMA Zending;

• HBO werk-/denkniveau;
• Minimaal één jaar ervaring met fondsenwerving of als marketeer;
• Ervaring met CRM systemen en kan goed overweg met MS Office;
• Een ondernemende teamspeler, servicegericht, goed in plannen en

organiseren.

Wij bieden: 

• De gelegenheid je in te zetten voor de minst bereikte volken;
• Werken in een klein, zendingsgericht kantoorteam (ongeveer 6 collega’s);
• Veel ruimte voor eigen visie en inbreng;
• Flexibiliteit in werkuren;
• Salariëring volgens de CAO Sociaal Werk, schaal 6.

Graag ontvangen we jouw motivatiebrief met CV. Wees creatief en laat zien hoe jij 
jouw visie op fondsenwerving concreet in kunt zetten voor CAMA Zending.  



Je kunt je sollicitatie tot 16 november sturen naar info@camazending.nl ter 
attentie van Boudewijn van Schoonhoven (directeur). De eerste gespreksronde 
zal plaatsvinden vanaf 30 november. 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Boudewijn van 
Schoonhoven (0343-443392). Een DISC test kan deel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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