
TWR bereikt de wereld met het Evangelie van Jezus Christus 
door middel van radio en andere media. TWR zendt het 
Evangelie wereldwijd uit in meer dan 275 talen en richt zich 
vooral op mensen die het Evangelie nog nooit gehoord hebben.

Voor de zuidelijke helft van Nederland zoekt TWR een:

Relatiebeheerder (32u/w)
Een functie waarin je met hart voor de zending en met enthousiasme 
bedrijven, stichtingen en kerken weet te verbinden aan TWR.  

Werkzaamheden
Als relatiebeheerder van TWR onderhoud en bouw je zelfstandig interessante 
donateursrelaties in het zuiden van Nederland. Je vergaart zelfstandig kennis 
over projecten van TWR en houdt deze kennis actueel en weet dit om te zetten 
in projectvoorstellen. Je weet ondernemers en stichtingen te motiveren die 
projecten mede te financieren en een langdurige relatie aan te gaan met TWR.

Wat verwachten wij van jou?
• Klantgericht   
Je  handelt naar wensen en behoeften van onze zakelijke relaties
• Overtuigingskracht 
Je bent vasthoudend en gericht op resultaten 
• Netwerker  
Je bent een echte netwerker, een mensenmens
• Enthousiasme  
Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk
• Zelfstandig  
Je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken
• Verbindend  
Je brengt mensen bij elkaar en weet hen te verbinden met TWR
• Representatief  
Je kunt TWR vertegenwoordigen bij haar achterban

Profiel
•  Je hebt een HBO werk- en denkniveau met bij voorkeur een commerciële 

opleiding.
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 
•  Je beschikt over relevante ervaring op het gebied van relatiebeheer/  

fondsenwerving in een non-profit omgeving of op het gebied van verkoop  
in een zakelijke omgeving.

• Je leeft en werkt vanuit de christelijke levensovertuiging.

Wat bieden wij?
Je werkt in een gedreven team van medewerkers en vrijwilligers en je maakt 
deel uit van een wereldwijde zendingsorganisatie. Het betreft een baan van  
32 uur per week. De aanstelling is voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid  
van uitbreiding. TWR biedt een marktconform salaris op basis van 90% van 
schaal 10 van het Rijk. Een screening is onderdeel van het sollicitatieproces. 

Reageren!
Ben je enthousiast geworden over deze vacature en herken jij je in de  
bovenstaande competenties. Stuur dan je motivatiebrief met CV voor  
27 maart naar Aafke Woudstra, AafkeWoudstra@twr.nl 
Voor informatie over de functie en de procedure kan je contact opnemen  
met Sibold Buiten, manager relatiebeheer en communicatie op 0342 - 478432.
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