
Wij zijn per direct op zoek naar een: 

HR-manager 

(0,4-0,6 fte) 

 

Jouw baan: 

European Christian Mission (ECM) wil overal in Europa christelijke gemeenschappen helpen 

ontstaan waar mensen in de voetsporen van Jezus het goede nieuws van het Evangelie in 

woord en daad verspreiden. ECM Nederland mobiliseert en ondersteunt daartoe missionair 

werkers die overal in Europa aan de slag gaan. Jij begeleidt mensen naar hun missionaire 

plek in Europa en ondersteunt ze dusdanig dat zij zich op hun bediening kunnen focussen. 

Vanaf het moment dat geïnteresseerden bij ECM aankloppen, ben jij het aanspreekpunt. Je 

doorloopt met hen de kandidatenprocedure en blijft bij de missionair werkers betrokken. 

 

Jouw belangrijkste werkzaamheden: 

- Het werven en selecteren van applicanten, waaronder het enthousiasmeren, 

voorlichten en beoordelen van de potentie en passendheid; 

- Het matchen en begeleiden van kandidaten, waaronder het bewaken van de 

voortgang van de kandidatenprocedure, het bieden van ondersteuning bij het 

doorlopen van de kandidatenprocedure en het effectief communiceren met alle 

betrokken partijen (zoals de zendende gemeente, de ontvangende partij en het ECM 

bestuur);  

- Het afstemmen en ontwikkelen van HR-beleid en -werkwijze met de directeur van 

ECM Nederland en HR-collega’s internationaal; 

- Het (mede)organiseren van evenementen zoals retraites en kandidatenweekenden; 

- Het voorzitten van diverse overlegstructuren op gebied van HR. 

 

Dit ben jij: 

- Je hebt een relevante HBO-opleiding afgerond en beschikt over relevante ervaring; 

- Je bent een mensenmens en beschikt over een scherp inschattingsvermogen; 

- Je houdt en biedt overzicht; 

- Je bent communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling) en kunt je goed uitdrukken 

in het Engels; 

- Je handelt proactief; 

- Je hebt een passie voor Europeanen en het Evangelie; 

 

Dit bieden wij:  

- Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatieven; 



- Een afwisselende functie in een internationale organisatie, waarvoor je soms 

buitenlandreizen maakt; 

- Een salaris. Je spant je in voor fondswerving in je eigen vriendenkring. 

- Een werkomgeving met middelmatige koffie en bovengemiddelde passie voor de 

zaak! 

 

Ja, deze baan is mij op het lijf geschreven! 

Is dit dé baan voor jou? Mooi! We ontvangen graag je CV en je motivatiebrief. Je kunt deze 

uiterlijk 10 december 2018 sturen naar ecmnederland@ecmi.org. De gesprekken vinden 

plaats op maandag 17 december op ons kantoor in Deventer. Een referentiecheck maakt 

onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Bel voor vragen over de vacature 0570-637537 

(Hans Kuijpers of Rianne Bonk).  
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