
Een baan waar je een mooier mens van wordt? 

Wij denken dat dat kan. In ieder geval bij ons. 'Ons' is Sant'Egidio, een vrijwilligersorganisatie die zich 

inzet voor arme en kwetsbare mensen. 

Wij zoeken een communicatiemedewerker  

Behalve het gebruikelijke communicatiewerk, help je ons om ons verhaal uit te dragen en nog meer 

mensen bij ons werk te betrekken. Een deel van je takenpakket betreft de werving van fondsen en 

donateurs. 

Je werkplek wordt Amsterdam. 

Wie zijn wij? 

Sant’Egidio is een internationale christelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor arme en 

kwetsbare mensen en daarnaast ook voor vrede. Internationaal is Sant'Egidio met 70.000 mensen 

actief in 70 landen. 

In Amsterdam zijn we onder andere actief voor (eenzame) ouderen, kinderen, daklozen en 

migranten. We runnen een daklozenrestaurant.  

De monumentale Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein in Amsterdam is onze uitvalsbasis. 

Intern werken we in een cultuur van korte lijnen (we zijn een kleine en dynamische organisatie).   

Wat ga je doen? 

Je maakt een communicatieplan en voert dit uit. Je ondersteunt vrijwilligers bij projecten en 

bijzondere evenementen. 

Je zet je in voor de werving van particuliere donateurs en fondsen, onder andere bij bedrijven.  

Dat we een christelijke vrijwilligersorganisatie zijn, betekent niet dat je zelf christelijk moet zijn, maar 

wel dat je respect hebt voor de spiritualiteit van Sant’Egidio. 

Wat ons betreft hoef je nog niet meteen aan alle eisen te voldoen. We laten ruimte voor je 

ontwikkeling. 

Wat vragen wij? 

● Opleiding op HBO- of WO-niveau 

● Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse (en Engelse) taal 

● Affiniteit met de ‘bijzondere doelgroep’ van Sant’Egidio 

● Ervaring met schrijven voor verschillende doelgroepen 

● Flexibiliteit en brede inzetbaarheid 

● Gestructureerde manier van werken 

Wij bieden 

Een baan van 32 uur per week op een mooie werkplek in een klein en gezellig team, waar je kunt 

leren en brede ervaring op doen, in het centrum van Amsterdam. 

Een aanstelling voor één jaar met uitzicht op verlenging. 

Salaris bruto van € 2.268,88 tot € 3.159,64 bij 36 uur plus vakantiegeld. 

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Corine van der Loos,  

Head of Office via corine.vanderloos@santegidio.nl of 06-21401505. 

Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 8 maart via info@santegidio.nl.  
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