
Vacature: gedreven communicatieprofessional (m/v) 

Ga jij aandacht vragen voor mensen met lepra? 
Leprazending zoekt een ervaren medewerker communicatie en community, die mensen in 

Nederland aanzet tot aandacht én actie voor mensen met lepra.  

(30 – 40 uur per week) 

Wie zijn wij? 

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die een professionele aanpak van 

leprabestrijding combineert met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Wij willen 

leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Leprazending is onderdeel van het 

wereldwijde netwerk van The Leprosy Mission, dat zo’n 200 projecten ondersteunt in 20 landen in 

Azië en Afrika.  

Lepra is een dief. Het neemt je gezondheid, je waardigheid en je hoop weg. Nu nog steeds, elke dag. 

Daar vechten wij tegen. Doe jij mee? Samen met jou willen we bouwen aan een warme, hechte 

relatie met onze donateurs. We vinden dat deze ziekte meer aandacht verdient. En we willen 

betrokkenheid van donateurs én (nog) niet-donateurs vergroten. 

Wat ga jij doen? 

 Je maakt het werk en merk van Leprazending bekend en bewaakt onze identiteit.  

 Je bouwt strategisch aan het vergroten van onze bekendheid en onze gemeenschap via 

diverse kanalen. 

 Je initieert en voert communicatieprojecten uit zoals campagnes, events en beurzen. 

 Je zorgt voor relevante, kwaliteit goede content! Je zet je creativiteit, enthousiasme en 

(schrijf)talent in om doelgroepen te bereiken, te raken en te betrekken bij onze missie (SEE-

THINK-DO-CARE).  

 Je schrijft en verzamelt zowel on- als offline communicatie-uitingen voor onder meer de 

website, social media, nieuwsbrieven, fondswervende- en voorlichtende artikelen.  

 Je bent intern communicatieadviseur en ondersteunt de organisatie op dit gebied. Je voert 

zelf veel uit, initieert, beoordeelt, redigeert, signaleert en ondersteunt anderen. 

 Samen met collega’s werk je klantgericht aan goede relaties met onze donateurs en andere 

betrokkenen.  

 Je levert een bijdrage aan het verder professionaliseren van de online communicatie van 

Leprazending en signaleert kansen om de online fondsenwerving te verbeteren. 

Wat verwachten wij van jou? 

 Een HBO werk- en denkniveau. 

 Minstens 3 jaar ervaring in communicatie, fondsenwerving en/of marketing. 

 Ervaring en affiniteit met online - en offline campagnes, (multi)media en tools. 

 Een vlotte pen (en toetsenbord), creativiteit en doorzettingsvermogen. 

 Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels. 

 Je werkt strategisch en planmatig aan resultaat. 

 Hands-on mentaliteit. 

 Je bent proactief. 

 Je hebt affiniteit met ontwikkelingssamenwerking of zending. 



 Je bent een betrokken christen, actief lid van een kerkelijke gemeente en bekend met 

kerkelijk Nederland. 

Wat mag je van ons verwachten? 

 De kans om, in navolging van Jezus, te werken aan genezing en herstel van een veelal 

vergeten en uitgesloten groep mensen:  leprapatiënten. 

 Een inspirerende werkomgeving en samenwerking in een gedreven zelfsturend team. 

 Een functie met ruimte om veel zelf vorm te geven. 

 Een salaris afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring (€ 2.281 - 3.588 bruto per 

maand bij een volledige werkweek).  

 Een goed bereikbaar kantoor dichtbij NS station Apeldoorn Centraal. 

 

Meer informatie over onze organisatie? Zie www.leprazending.nl 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Henno Couprie (directeur). Hij 
is bereikbaar via kantoor: 055-7600500 of 06-455 98 575. Sollicitaties kunnen worden gestuurd naar 
info@leprazending.nl 

De gesprekken worden gepland in week 15 en 16.  

Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de indiensttreding. 
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