
 Ben jij gemotiveerd om christenen te helpen om vanuit hun geloof goed en recht te doen? Wil jij je 

inzetten voor de bestrijding van armoede en onrecht? Weet jij hoe je mensen kunt motiveren en 

enthousiasmeren via verscheidene mediakanalen? Lees dan snel verder!  

 

We zoeken een projectmedewerker met een focus op marketing & communicatie voor 16 uur per 

week (0,4 ft), standplaats Utrecht.  

  

 

Micha Nederland is onderdeel van het wereldwijde Micah Global netwerk dat christenen, kerken en 

christelijke organisaties bewust wil maken van sociale en ecologische gerechtigheid. Het is een 

internationale beweging van kerken en organisaties die samen strijden tegen onrecht en armoede. 

Micha Nederland is ontstaan met inspiratie vanuit Micha 6:8 wat oproept om ‘goed en recht te doen’ 

en dit in vertrouwen met God te doen.  

We willen niet stilzitten en toekijken hoe talloze mensen wereldwijd lijden aan armoede, onrecht en 

uitbuiting van de schepping. Daarom organiseren we als netwerk van kerken en organisaties 

activiteiten om mensen dichtbij en ver weg een krachtige stem te geven tegen uitbuiting en onrecht. 

We bieden onder andere de Micha Cursus (met een jongeren- en een kindervariant), organiseren de 

jaarlijkse Micha Zondag en publiceren de Micha boekenreeks en bieden christenen, kerken en 

christelijke organisaties inspiratie en handvatten voor een eerlijke levensstijl.  

  

 

De projectmedewerker houdt zich, in samenwerking met de coördinator en de partners van Micha 

Nederland, bezig met alle communicatie van Micha Nederland en is verantwoordelijk voor het 

‘vermarkten’ van de Micha Cursus.  

  

Specifieke verantwoordelijkheden van de projectmedewerker:  

 Je stelt een communicatiejaarplan op; 

 Je ontwikkelt, realiseert en beheert de externe en interne communicatie uitingen van Micha 

Nederland. O.a.: het bedenken en uitzetten van social media campagnes, het maken en 

versturen van nieuwsbrieven, websitebeheer en -onderhoud, de PR rondom de Micha 

boekenreeks en de aankleding van de Micha Nederland stand bij evenementen; 

 Je vertaalt concepten in concrete teksten en bewaakt de tone of voice; 

 Je signaleert proactief en interpreteert communicatiebehoeften binnen het netwerk en vertaalt 

deze naar communicatieplannen en uitvoering; 

 Je participeert in projecten/projectgroepen als deelnemer en/of als projectleider; 

 Je bewaakt de deelbegrotingen van projecten; 

 Je bent verantwoordelijk voor het uitzetten van de (in 2019 vernieuwde) Micha cursus in kerken 

en gespreksgroepen en je onderzoekt mogelijkheden voor co-creatie met Micha partners;  



 Je bent aanspreekpunt voor de Micha cursus en je beheert actief alle kerkenrelaties rondom de 

cursus. 

 

 Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 

 Je hebt kennis van de kerkelijke en sociale kaart van Nederland; 

 Je bent proactief, enthousiast en creatief in het bedenken van social media campagnes; 

 Je hebt kennis van CMS systemen voor het beheer van de verschillende websites. Je hebt 

ervaring met Mailchimp, Wordpress en Indesign/Photoshop ; 

 Je bent actief christen; 

 Je hebt kennis van social media en diverse andere communicatiekanalen; 

 Je onderschrijft de missie en visie van Micha Nederland; 

 Kennis van internationale armoede, ontwikkelingssamenwerking en gerechtigheid is een pre.   

 

  

 Een functie van 16 uur per week (0,4 ft), gebaseerd op een 40-urige werkweek; 

 Een klein team om in te groeien en te leren, in verbondenheid met een groot netwerk van de 

Micha Nederland partners; 

 Werken in een prachtig kantoor in Utrecht; 

 Een aanstelling bij voorkeur per maart of april 2019, eerder/later starten mogelijk in overleg; 

 Flexibiliteit wat betreft werkuren, in afstemming met de coördinator (je werkdagen zijn maandag 

en donderdag);  

 Salariëring conform functie-eisen en relevante kennis & werkervaring, met een minimum van 

bruto € 2.778,75 en een maximum van bruto € 4.124,26 op basis van een fulltime (40 uur p/w) 

aanstelling; 

 Aanstelling voor een jaar met de intentie om deze te verlengen.  

 

Graag ontvangen we jouw CV inclusief motivatiebrief voor a.s. maandag 11 februari 2019 t.a.v. 

Annemarthe Westerbeek via info@michanederland.nl, met als onderwerp: Sollicitatie 

Projectmedewerker Micha Nederland.  

  

Voor meer informatie over de functie kan je bellen met Annemarthe Westerbeek, de coördinator van 

Micha Nederland, tijdens kantooruren op maandag, woensdag en donderdag op nummer: 06-

34077977. 
 


