
   
 

Ga het avontuur aan en word de stem van vergeten leprapatiënten. Over de hele wereld lijden 

miljoenen mensen aan deze verminkende armoedeziekte. Mensen worden buitengesloten en 

gediscrimineerd, en wij vinden: dit moet stoppen.  

Met jouw organisatie- en schrijftalent vertel jij aan Nederland het verhaal van leprapatiënten. 

Daarmee maak je voor deze vergeten groep mensen het verschil. Natuurlijk reis je daarvoor geregeld 

naar projectlanden om hun verhalen te verzamelen.  

Leprazending zoekt vanwege vervanging een ervaren 

Communicatiespecialist  
(Apeldoorn, 30-40 uur per week) 

die mensen in Nederland aanzet tot aandacht én actie voor mensen met lepra. Samen bouwen we 

aan een hechte relatie met onze donateurs waarin je ze meeneemt in onze strijd tegen lepra. We 

vinden dat de mensen, die lijden aan deze slopende ziekte meer aandacht verdienen. Daarom willen 

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

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 op alle fronten 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. 

Op ons kantoor in Apeldoorn werken we met een enthousiast team van 10 medewerkers en 10 

vrijwilligers aan het realiseren van onze doelstellingen. Je maakt onderdeel uit van het team 

Fondsenwerving en Communicatie, dat bestaat uit een Particuliere fondsenwerver, een 

Relatiebeheerder grote donateurs, een Relatiebeheerder kerken en database en de 

Communicatiespecialist.  

Wat ga jij doen? 

In deze functie werk je op het snijvlak van communicatie, 

(online) marketing en fondsenwerving. Je weet als geen ander 

hoe je een merk op een strategische manier positioneert en op 

consistente wijze bouwt aan naamsbekendheid. Benieuwd naar 

je taken en verantwoordelijkheden? 

 Als de communicatiespecialist bouw je strategisch aan de 

positionering en naamsbekendheid van Leprazending. Je 

maakt het werk van Leprazending verder bekend en 

bewaakt onze corporate identiteit. 

 Je bent verantwoordelijk voor het initiëren en uitvoeren 

van uiteenlopende communicatieprojecten, zoals diverse 

campagnes, events en beurzen. 

 Samen met collega’s werk je klantgericht aan goede 

relaties met onze donateurs en andere betrokkenen. 

 

 



 Met jouw creativiteit, enthousiasme en (schrijf)talent ben je in staat om met relevante en goede 

content onze doelgroepen te bereiken, te raken en te betrekken bij onze missie. 

 Je bent verantwoordelijk voor alle online en offline communicatie-uitingen. Je schrijft en 

verzamelt verhalen om online en offline te delen via onze diverse kanalen als website, social 

media, nieuwsbrieven, fondswervende- en voorlichtende artikelen.  

 Als de interne communicatieadviseur ondersteun je je collega’s bij de diverse projecten. 

 Je bent geregeld in contact met collega’s van The Leprosy Mission in andere landen en werkt 

nauw samen met verschillende leveranciers en communicatiebureaus. 

Wat verwachten wij van jou? 

 Je beschikt over minimaal een hbo opleiding in een relevante richting. 

 Je hebt tenminste 3 jaar ervaring in (online) communicatie, fondsenwerving en/of marketing. 

 Je hebt ervaring en affiniteit met online - en offline campagnes, (multi)media en tools zoals CMS, 

Social Media, e-mailmarketing en Analytics.  

 Je werkt strategisch, planmatig en zelfstandig en weet van aanpakken. 

 Samenwerken en de kracht van je collega’s benutten vind je vanzelfsprekend. 

 Je beschikt over een vlotte pen, creativiteit en doorzettingsvermogen. 

 Je bent hands-on, proactief en resultaatgericht. 

 Je beschikt over zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het 

Nederlands en het Engels. 

 Je hebt affiniteit met ontwikkelingssamenwerking of zending en bent gemotiveerd om naar 

projectlanden te reizen om verhalen en beeldmateriaal te verzamelen. 

 Je leeft vanuit je christelijke identiteit en bent bekend met kerkelijk Nederland. 

Wat mag je van ons verwachten?  

Leprazending biedt je de kans om mee te werken aan genezing en herstel van een veelal vergeten en 

uitgesloten groep mensen. We bieden je een uitdagende en afwisselende functie in een inspirerende 

en professionele werkomgeving. Je wordt onderdeel van een warm, enthousiast en gedreven 

zelfsturend team. In deze functie krijg je veel ruimte voor jouw creativiteit en initiatief. 

We bieden je een goed salaris en bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden (€ 2.281 - 3.588 bruto 

per maand bij een volledige werkweek). Het kantoor is goed bereikbaar en ligt dichtbij NS station 

Apeldoorn Centraal. Er zijn mogelijkheden om deels vanuit huis te werken. 

Interesse? 

Spreekt de functie je aan en herken jij je in het profiel? Dan zien we je sollicitatie graag voor 3 juni, 

2019 tegemoet. Zolang de functie nog niet is vervuld is je sollicitatie ook daarna nog welkom. In je CV 

en motivatiebrief weet je ons te overtuigen van je geschiktheid voor de functie. Ook lezen we 

graag over je motivatie om vanuit je christelijk geloof bij Leprazending aan de slag te gaan.  

Voor meer informatie over de functie of over de procedure kun je contact met David Karelse 

opnemen (per e-mail of via 06-82568838). Je sollicitatie kun je sturen naar 

d.karelse@karelserecruitment.nl. De eerste gesprekken staan gepland voor 12 juni 2019. 

Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure. Bij aangaan van een overeenkomst vragen 

we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 
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