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. Dit doet ze door (nood)hulp en
ontwikkelingsprojecten. GAiN gelooft dat hulp aan mensen in nood een
integraal onderdeel van de missie van God is.

Wij zoeken een

communicatie medewerker (m/v)
Taakomschrijving
Binnen het team communicatie ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het
communicatieplan en de vertaling daarvan. Je geeft op onderscheidende wijze invulling aan
onze (online) communicatie en inzet van sociale media. Je stelt adequate teksten (bijv.
persberichten, communicatie-adviezen, toespraken, tweets) op en/of redigeert die. Je helpt
GAiN collega’s om hun communicatiebewustzijn verder te ontwikkelen. Je bent
eindverantwoordelijke voor de website, digitale nieuwsbrief en andere (interne) uitingen. Het is
een gevarieerde functie waarin je volop kansen krijgt je talenten in te zetten; je plant de GAiN
uitingen, klimt regelmatig in de pen en helpt met de promotie van GAiN op beurzen. Het is een
pré als je grafisch onderlegd bent.
Wij zoeken iemand met:
• kennis en ervaring als communicatie medewerker
• visie voor professionalisering en oog voor vormgeving
• uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels
• eigenschappen als accuraat, leergierig, zelfstandig en initiatiefrijk
• goede samenwerk skills en goed kunnen omgaan met werkdruk
• passie voor God en ontwikkelingswerk
• minimaal 12 uur per week beschikbaarheid
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 onze directeur Dick van Suilichem:
d.van.suilichem@gainhelpt.nu of 06-53837898. We zien je reactie graag tegemoet.

