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"Mercy Ships heeft een prachtige missie: hoop en
genezing brengen! Fondsenwerving en
communicatie versnelt onze missie. Wij zoeken een
innovatieve en gedreven manager die samen met
ons nog meer impact wil maken voor de
allerarmsten in Afrika.”



MEDISCHE ZORG
VOOR IEDER MENS
DAT IS ONZE DROOM
Wij steunen de gezondheidszorg in Afrika met
gratis operaties, trainingen en voorlichting. Met
elkaar geven we nieuwe hoop en
toekomstperspectief aan de mensen die we
bereiken.



MERCY SHIPS
ONZE MISSIE EN VISIE
Visie
Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te
veranderen en landen te dienen.

Missie
We streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen en
hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen.



Onze kernwaarden
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INTEGER ZIJN
 



DOELSTELLINGEN
MERCY SHIPS HOLLAND

De chirurgische zorg en trainingen van Mercy Ships worden uitgevoerd door
professionele vrijwilligers. Wij werven Nederlandse vrijwilligers die voor de korte
of lange termijn op de Africa Mercy en de Global Mercy werken. 

WERVING VAN VRIJWILLIGERS 

Mercy Ships Holland verzorgt de inkoop van medische hulpmiddelen, voedsel
en andere materialen die nodig zijn op ons ziekenhuisschip en de verschillende
projectlocaties. Vanwege onze centrale ligging in Europa, dichtbij de
Rotterdamse haven, fungeren we ook als logistiek verzamelpunt voor goederen
uit heel Europa. Die versturen we in containers naar de Africa Mercy, lokale
partners en in de voorbereidingen ook naar de Global Mercy. 

INKOOP EN DISTRIBUTIE VAN GOEDEREN 

Mercy Ships biedt gratis medische zorg en training voor lokale
gezondheidsprofessionals. Daarvoor is veel geld nodig. Mercy Ships Holland
draagt daaraan bij door fondsen te werven onder particulieren, bedrijven,
organisaties en kerken. 

FONDSENWERVING 

Met acties en campagnes maken we Nederlanders bewust van de grote
medische nood onder de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Zo vergroten we
de steun voor het werk van Mercy Ships. Bestaande donateurs en betrokkenen
houden we via verschillende communicatiemiddelen betrokken bij onze missie. 

PUBLIC RELATIONS 

http://www.mercyships.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=fUEtVakwPwI
https://www.mercyships.nl/over-mercy-ships/onze-schepen/de-global-mercy/
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BELANGRIJKSTE
UITDAGINGEN
BINNEN DE FUNCTIE

Jaarlijkse Inkomstengroei realiseren
voor 2026 naar 10 miljoen

Uitbouwen van het team
Fondsenwerving en Communicatie

Strategie vormen en bewaken voor de
afdelingen voor komende jaren



  
 

Ben jij een senior fondsenwerver met leidinggevende kwaliteiten of ben jij als manager
marketing en communicatie op zoek naar een overstap? Heb jij een stevige dosis ambitie en
vind jij medische zorg voor de allerarmsten in Afrika ook zo belangrijk? Lees dan verder, want

dan hebben wij dé functie voor jou als onze nieuwe

 

Manager Fondsenwerving en Communicatie (MT-lid)
(Rotterdam, 32-36 uur per week)

 

VACATURE



Jouw uitdaging
Als manager staat jou én een enthousiast team én een hele mooie uitdaging te wachten.
We willen namelijk flink groeien in zichtbaarheid, verbinding met onze achterban en in

inkomsten. Jij neemt ons mee in vernieuwende concepten en je hebt visie op hoe je onze
why op een aansprekende manier kunt presenteren. Vanuit een uitgekiende strategie

vertaal je samen met je team de jaarplannen naar ambitieuze en haalbare projecten, acties
en campagnes. Jij zorgt voor prioritering, afstemming op de internationale strategische

lijnen en voor een duurzame groei in resultaten. Als MT-lid draag je bij aan de
beleidsvorming en informeer je je MT-collega’s over de voortgang van projecten en

campagnes. 

Jouw team
 Jouw team bestaat uit 4 communicatie- en marketingcollega’s, 4 relatiemanagers die zich

op diverse doelgroepen richten (grote gevers, stichtingen, vermogensfondsen,
nalatenschappen, bedrijven en particulieren), een assistent die de relatiemanagers

ondersteunt en natuurlijk onze geweldige vrijwilligers; stuk voor stuk zelfstandige en
enthousiaste professionals, die samen met jou aan de slag willen gaan. 

VACATURE
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Leeft en werkt vanuit je geloof en enthousiast bent over de hulp die we samen met
duizenden vrijwilligers aan de allerarmsten in Afrika bieden;
Energie krijgt van uitdagende plannen en doelstellingen en graag bij een professionele
internationale hulporganisatie werkt;
Gemakkelijk schakelt tussen strategisch denken en de dagelijkse voortgang van
projecten;
Ervaring hebt met leidinggeven en weet hoe je samen met je team resultaten behaalt;
Overtuigingskracht hebt, analytisch sterk bent en goed kunt plannen en organiseren;
Innovatief bent, geniet van samenwerken en op elk niveau duurzame relaties opbouwt;
Up-to-date kennis van de trends en ontwikkelingen in fondsenwerving hebt;
Minimaal hbo werk- en denkniveau en senior werkervaring op het gebied van
fondsenwerving, marketing en communicatie hebt.

Jouw profiel
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en zoek jij een organisatie met grote plannen? We

gaan graag met je in gesprek als jij…
 

 

VACATURE
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De kans om het werk van Mercy Ships in Nederland naar het volgende niveau te
brengen;
Uitdagende projecten rond zichtbaarheid, positionering en groei in inkomsten;
Gelegenheid om met eigen ogen de impact van ons werk te zien;
Een enthousiast, zelfstandig en professionele team, dat elke dag werkt aan mooie en
impactvolle plannen;
Gemotiveerde en betrokken MT-collega’s waarmee je samen de strategische lijnen
bepaalt; 
Flexibele werktijden en een goed thuiswerkbeleid, waarbij we het onderlinge contact
belangrijk vinden en regelmaat op kantoor zijn;
Een jaarcontract dat we graag omzetten naar een contract voor onbepaalde tijd;
Een salaris van €3.503,- tot €5.343,- (cao Rijk schaal 11 o.b.v. fulltime, 36 uur per week),
prima secundaire voorwaarden, zoals opleidingsmogelijkheden, een goede
pensioenregeling, reiskostenvergoeding, een eenmalige thuiswerkplekvergoeding van
€500,- en 24 vakantiedagen.

Ons aanbod

Werken bij Mercy Ships betekent samen met je collega’s werken aan hoop en genezing voor
de allerarmsten in Afrika. Wanneer je bij ons komt werken dan krijg je:

VACATURE



INTERESSE? 
NEEM CONTACT OP
Heb jij interesse in deze functie? Jouw profiel (cv 
en brief) kun je uiterlijk 9 februari 2023 versturen 
naar David Karelse via
d.karelse@karelserecruitment.nl. Vragen over de 
procedure kun je ook stellen via dit e-mailadres of 
telefoonnummer 06-82568838.

mailto:d.karelse@karelserecruitment.nl
tel:06-82568838


“We kunnen niet de hele
wereld veranderen,
maar we kunnen wel de
wereld voor één persoon
veranderen.”

DR. GARY PARKER (MEER DAN 35 JAAR CHIRURG AAN BOORD)


