Young Life Nederland is op zoek naar een directeur voor 32 uur per week.
Young Life Nederland is een christelijke organisatie met de missie om "jongeren te introduceren aan
Jezus Christus en hen te helpen groeien in hun geloof.” Young Life is gevestigd in meer dan 100
landen wereldwijd, en is sinds 2005 actief in Nederland. Op dit moment zijn er 4 Nederlandse steden
waar Young Life aanwezig is of wordt ontwikkeld. Er is echter enorme ruimte voor groei voor ons
werk door heel Nederland. Om die groei te bewerkstelligen, zijn wij op zoek naar een directeur.
Wat ga je doen?
De directeur zorgt voor een kritisch niveau van toezicht en management, met leiderschap over het
personeel, de vrijwilligers, en de jongeren die bereikt worden. Hij of zij geeft spiritueel leiderschap en
leiding; zorgt voor afstemming op het merk, de missie, de waarden en het strategisch plan van Young
Life NL; houdt toezicht op de verantwoordelijkheid voor alle groei- en operatiegebieden; en zorgt
voor financiële stabiliteit en duurzaamheid.
Om deze visie te realiseren zal de directeur onder andere:
- Een divers team van personeel en vrijwilligers door heel Nederland samenstellen en
uitbouwen.
- Personeel werven, uitrusten en trainen.
- Huidige Young Life-ministries voorzien van een lokale fondsenwerving strategie, committees
en een volledige structuur van een Young Life Club, Campaigners en Camps, welke voortkomt
uit Contactwerk.
- Sterke relaties bouwen en onderhouden met lokale kerken, goede doelen, en
overheidsinstanties.
- Leiden van fondswervings-initiatieven en streven naar overschakelen van fondsenwerven in
de VS naar 80% lokale fondsenwerving binnen NL.
- Met enthousiasme bouwen aan een fijne vrijwilligerscultuur.
Wat bieden wij?
Je komt te werken met een jong en enthousiast team binnen een organisatie die wereldwijd haar
sporen op het vlak van jongerenwerk heeft verdiend. Deze functie heeft flexibele werktijden en
wordt vanuit huis gedaan, waarbij reizen naar onze collega’s en contacten in andere steden om het
werk te promoten en te ondersteunen onderdeel van je baan is. Ook zal je nauw samenwerken met
het grote internationale netwerk van Young Life, en zal je eens in de circa zes maanden
internationale conferenties bijwonen.

Jouw profiel
- Een levendige en groeiende persoonlijke relatie met Jezus Christus en een bewezen
vermogen om effectief spiritueel leiderschap te bieden;
- Je hebt een HBO diploma;
- Je hebt ervaring in de wereld van goede doelen, waarbij vijf jaar leidinggevende ervaring een
pré is;
- Een Master in Theologie of gelijkwaardig is een pré;
- Bewezen succes in fondsenwerving op grote schaal;
- Vloeiend in Engels is een pré;
- Woonachtig in de Randstad of bereid zijn om naar de Randstad te verhuizen.
Geïnteresseerd?
Dat kan door je CV en motivatiebrief te sturen naar recruiting@younglife.nl. Meer informatie over de
vacature kun je verkrijgen via Jenna Vreugdenhil (Project Manager) per e-mail
jvreugdenhil@younglife.org of via de telefoon +316 183 310 46. Leer meer over onze organisatie
door onze website te bezoeken: https://younglife.nl.

