
 
 
 
Voel jij je thuis bij een instelling waar de relatie met God centraal staat in het werk? Wil je van harte 
meewerken aan het realiseren van de missie van de EH, namelijk het toerusten van (jonge) mensen 
vanuit een bijbelgetrouw standpunt? Kom dan ons team versterken! 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
 

Medewerker relatie- en donateurbeheer (m/v) 
 
Beschik jij over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en beheersing van de Nederlandse 
taal? Heb je er plezier in om de telefoon aan te nemen en mensen te woord te staan? Ben je goed met 
administratieve handelingen? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 
 
De EH is een organisatie die voor haar bestaan volledig afhankelijk is van een Vriendenkring; 
particulieren, bedrijven, kerken en fondsen die het belang van toerusting vanuit Bijbels fundament 
van jongeren onderschrijven. Persoonsgerichte communicatie is een van onze kenmerken én 
daarnaast zoeken wij naar mogelijkheden om die Vriendenkring uit te breiden. Jouw bijdrage aan 
beide aspecten is dus zeer belangrijk! 
 
De beoogde werkzaamheden zijn onder meer: 

 data-entry relaties en donateurs  

 afhandelen vragen en opmerkingen van donateurs per e-mail en telefoon; 
 verzorgen/begeleiden van de praktische uitvoering van doelgroepgerichte mailings; 
 overige ondersteunende werkzaamheden. 

 
Gevraagde kennis en vaardigheden: 

 minimaal MBO werk- en denkniveau; 

 ervaring met administratieve procedures; 
 goede contactuele eigenschappen; 

 goede beheersing van Word en Excel 
 bekendheid met het werken met een CRM-pakket; 
 teamgerichte persoonlijkheid. 
 
Wij verwachten van sollicitanten dat zij van harte instemmen met de grondslag van de EH en 
kerkelijk meelevend zijn. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot 
verlenging. De aanstelling is voor 24 uur per week. Het salaris past binnen de mogelijkheden van een 
goede doelen organisatie 
 
Geïnteresseerd? 
Voor nadere informatie over deze functie en de organisatie kun je contact opnemen met Arjan Dekker 
(Hoofd bedrijfsvoering) via 033-4604000. Je kunt je sollicitatie tot en met 1 april sturen naar 
a.dekker@eh.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
Meer informatie over de Evangelische Hogeschool is te vinden op www.eh.nl.  
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