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Medewerker van ADRA Share & Care voor 12 uur per week  
 
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) is een 
ontwikkelingshulporganisatie, die voortkomt uit de kerkgenootschap der Zevende-
dags Adventisten. Wij zijn actief in 120 landen en maken ons sterk voor Justice, 
Compassion & Love.  
 
We zijn in januari 2020 gestart met openen van de eerste Nederlandse ADRA Share & 
Care vestiging. Het doel is om een Activiteitencentrum te zijn, waar iedereen welkom 
is. We willen mensen met een achterstand op het gebied van leren, financiën, 
gezondheid, eenzaamheid en taal ondersteunen. Samen met vrijwilligers en 
bedrijven die ons wilden sponsoren hebben we deze eerste vestiging van de grond 
gekregen. ADRA Share & Care is onderdeel van de overkoepelende organisatie ADRA 
Nederland. Het wordt momenteel volledig gerund door vrijwilligers. Samen bieden 
we taalbegeleiding, gezondheidsactiviteiten, creatieve activiteiten en spel aan om 
mensen met elkaar te verbinden, waardoor we met elkaar sterker staan. Ook 
verkopen we handgemaakte en 2e hands spullen. 
 
Voor dit mooie Activiteitencentrum op landgoed Oud Zandbergen zijn we op zoek 
naar een allround medewerker die 12 uur per week aan de slag wil! We zoeken 
iemand die de eerste vestiging van ADRA Share & Care wil ondersteunen én bij 
opgedane ervaring nieuwe vestigingen van ADRA Share & Care in Nederland wil 
vorm geven. Ben jij dat? 
 
Wat ga je doen? 
 
Communicatie 
Bestaand beleid mede vormgeven; 
Bijhouden van de website en social media; 
Het schrijven van de nieuwsbrief; 
Bijdrage leveren aan het jaarplan en het jaarverslag; 
Het verder uitbouwen van ADRA Share & Care in Nederland met als doel mensen 
binnen en buiten de Adventkerk te bereiken. 
 
Financiën 
Bewaken en rapporteren van de geldstroom; 
Doelstellingen uitvoeren van het jaarplan; 
Maken van financiële overzichten voor de boekhouder van ADRA Nederland; 
Kas bijhouden; 
Hulp bieden bij het maken van subsidie aanvragen voor bedrijven en fondsen in 
samenwerking met de fondsenwerver en projectleider.  
Oprichting nieuwe vestigingen 

http://www.adra.nl/
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Plannen maken voor het opzetten van meerdere ADRA Share & 
Care vestigingen in Nederland; 
Promoten en bespreken in kerkbesturen van de mogelijkheden van ADRA Share & 
Care in deze gemeenten; 
Mede helpen opzetten van ADRA Share & Care in de gemeente die dit wil.  
Het coördineren van de verschillende ADRA Share & Care vestigingen. 
 
Als medewerker van ADRA Share & Care werk je samen met een projectleider. Je 
overlegt met de boekhouder en rapporteert aan de directeur. We vinden het fijn 
wanneer je minimaal een halve dag of 1 dag per week aanwezig bent op Oud 
Zandbergen en hanteren een maximale reistijd van 30 tot 40 km (30-45 minuten). 
 
Wij zoeken… 
Een collega met een christelijke, open en positieve levenshouding. Je bent proactief 
en flexibel in het omgaan met diverse mensen. Ook ben je gewend te werken in een 
christelijke omgeving met professionals en vrijwilligers. Daarnaast heb je een hbo-
opleiding gedaan en ervaring in een zelfstandige functie en hebt affiniteit met 
projectmatig werk. Je vindt het leuk verschillende taken afwisselend uit te voeren en 
je past je makkelijk aan. 
 
Wat bieden wij? 
Bij ADRA Share & Care werk je met een heel leuk team in een informele sfeer! Je krijgt 
ruimte om zelfstandig je werk te doen en er is ook aandacht voor jouw eigen 
persoonlijke groei. Je kan rekenen op een dienstverband van één jaar, maar als het 
aan allebei de kanten goed bevalt gaan we zeker in gesprek over verlenging. Daarbij 
is het salaris maximaal €2.700 bruto bij een fulltime dienstverband. Dit is afhankelijk 
van je opleiding en werkervaring. Je werkt in een prachtig pand maar hebt ook de 
ruimte om thuis te werken. En het allerbelangrijkste is natuurlijk; je hebt de kans om 
een groot verschil te maken in het leven van heel veel mensen.  
 
Past deze vacature bij jou? Durf je een in een gezellig Activiteitencentrum te werken 
en daarbij nieuwe vestigingen op te richten?  Stuur dan je cv en motivatiebrief 
uiterlijk 10 februari 2022 naar Geert Hendriks, directeur ADRA Nederland via 
geert@adra.nl We vinden het heel leuk als je jezelf voorstelt in een filmpje. Wil je 
meer weten over de functie dan kan je Geert bellen op telefoonnummer 06-8316 
0332. 
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