
 
 

VACATURE

FONDSENWERVER

Met liefde en respect nodigen we alle moslimvolken uit om Jezus te volgen.

FO N D S E N W E RV E R  (m/v)  
24 uur 

Werklocatie: regio Amsterdam en thuis werken

WAT GA JE DOEN? 
Als fondsenwerver ben je onder andere verantwoordelijk voor: 

• het opzetten en uitvoeren van het jaarlijkse fondsenwervingsplan 
• contacten leggen en onderhouden met particuliere donateurs, stichtingen en bedrijven 
• het (mede) organiseren van bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen
• het ontwikkelen van nieuwe fondsenwervingstrategieën 
• het (mede) opzetten van een ambassadeursnetwerk 
 
WIE BEN JE? 
• je bent christen en staat achter onze missie 
• je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau 
• je hebt relevante ervaring als fondsenwerver, relatiebeheerder of verkoper
• je beschikt over relationele en communicatieve vaardigheden 
• je bent flexibel, zelfstandig, vanzelfsprekend integer 

Voor ons kantoor in Nederland zijn wij op zoek naar een nieuwe collega! 



Met liefde en respect nodigen we alle moslimvolken uit om Jezus te volgen.

Meer info? Mail naar: info@frontiers.nl

ARBEIDSVOORWAARDEN 
Op ons kantoor word je onderdeel van een hecht team. Blijven leren is een van onze 
kernwaarden en we geven jou volop ruimte om jezelf te ontwikkelen en te groeien.

Medewerkers van Frontiers werven hun eigen fondsen en worden ondersteund door een 
financiële achterban. In het eerste jaar helpen we je die achterban op te bouwen. 
Houdt het werken met een achterban je tegen om te solliciteren op deze functie? Dat 
zouden we jammer vinden! We moedigen je aan toch contact met ons op te nemen, zodat 
we met je over de mogelijkheden kunnen praten.

OVER FRONTIERS
Frontiers is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie met meer dan 
duizend werkers van 50 verschillende nationaliteiten. Met liefde en respect nodigen we 
alle moslimvolken uit om Jezus te volgen. Dit doen onze werkers in ruim 50 landen in de 
moslimwereld. Ongeziene en onbereikte moslimvolken krijgen hierbij nadruk. 

Frontiers in Nederland heeft ongeveer 40 werkers uitgezonden naar het veld en 10 
medewerkers werken hier in Nederland. We houden ons bezig met mobilisatie van 
nieuwe werkers en kerken, gebed, fondsenwerving en het ondersteunen van de 
activiteiten op het zendingsveld. Dit doen wij vanuit hart voor de missie: zoveel mogelijk 
moslims vertellen dat Jezus van hen houdt. 

Sta jij achter deze missie? Kom ons team versterken! 
 
INFORMATIE EN SOLLICITEREN 
Voor meer informatie of het opsturen van je sollicitatiebrief en CV kun je mailen naar 
info@frontiers.nl. 


