Taakomschrijving
Binnen het team hulpreizen help je mee aan het organiseren van al onze hulpreizen en alles
wat daar bij komt kijken. Denk hierbij aan het regelen van vliegtickets, accommodatie, visa
en/of VOG, autohuur, facturatie, briefing van de reisleider en evaluatie na afloop van de reis.
Ook heb je veel contact met de projectleider die inhoudelijk verantwoordelijk is voor het
reisprogramma. We vinden het belangrijk om onze reisdeelnemers een goede voorbereiding
en nazorg te geven en hier heb je dan ook samen met de reisleider een rol in. Naast het
organiseren van de standaard hulpreizen, ga je soms ook aan de slag met een zogenaamde
reis op maat: een bestaande groep die graag met elkaar een hulpreis wil gaan maken. Je
geeft zo’n groep informatie en advies en helpt hen in het kiezen van de juiste bestemming,
waarna je de hele reis voor hen organiseert.
Wij zoeken iemand met:
• organisatietalent
• een dienstbare houding, zowel richting collega’s als richting de reisdeelnemers
• uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels
• eigenschappen als accuraat, flexibel, zelfstandig en initiatiefrijk
• goede samenwerk skills en goed kunnen omgaan met werkdruk
• passie voor God en ontwikkelingswerk
• ervaring met Office365 en social media
• minimaal 16 uur per week beschikbaarheid, verspreid over de hele week
Wij bieden:
GAiN biedt een leuke en afwisselende baan binnen een informele organisatie met oog voor het
individu. Werken bij GAiN betekent: jezelf ontwikkelen en dienstbaar zijn voor je medemens. Er is
veel ruimte voor flexibel werken en/of thuis werken. Werktijden zijn bespreekbaar.

Salariëring
De functie is op basis van een partnerkring of ‘Pro Deo’. 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. Heb je vragen over werken met
een partnerkring, neem dan gerust contact met ons op!
Geïnteresseerd?
Voor vragen of solliciteren kun je contact opnemen met Roel van Kooy:
r.van.kooy@gainhelpt.nu of 06-21853136. We zien je reactie graag tegemoet.

