Micha Nederland zoekt een nieuwe directeur (20 uur per week)
Voor jou is gerechtigheid geen loze kreet. Jij verlangt naar een andere wereld waarvan je weet
dat dit mogelijk is. De kracht van de kerk om verandering te brengen is waar je in gelooft. Je
denkt na over noodzakelijke veranderingen, maar je leeft ook zelf met waar je voor staat.
Steeds zoek je creatief naar nieuwe mogelijkheden, want je bent niet snel tevreden. Waar jij aan
de slag bent verandert er iets, want je bent ondernemend, met een blik vooruit en je ziet wat er
nog niet is.

Over Micha Nederland
Het brede netwerk van Micha Nederland bestaat uit 22 verschillende partners. Dit zijn kerkelijke
organisaties, christelijke ngo’s en maatschappelijke organisaties. Klein en groot. Samen delen
we de missie om de boodschap van gerechtigheid in de Nederlandse kerken onder de
aandacht te brengen.
Micha Nederland wil christenen, kerken en christelijke organisaties aanzetten en ondersteunen
tot meer sociale en ecologische gerechtigheid. Micha Nederland komt voort uit een
internationale beweging van kerken en organisaties die samen strijden tegen onrecht en
armoede. Micha Nederland is ontstaan vanuit Micha 6:8 wat oproept om ‘goed en recht te
doen’ en dit in vertrouwen met God te doen.
Micha Nederland wil niet stilzitten en toekijken hoe talloze mensen wereldwijd lijden aan
armoede, onrecht en uitbuiting van de schepping. Daarom organiseren we als netwerk van
kerken en organisaties activiteiten om mensen dichtbij en ver weg een krachtige stem te geven
tegen uitbuiting en onrecht van heel de schepping. We bieden onder andere de Micha Cursus
en Micha Young, organiseren de jaarlijkse Micha Zondag en bieden christenen, kerken en
christelijke organisaties inspiratie en handvatten voor een eerlijke levensstijl.

Functieomschrijving
De Micha Nederland directeur houdt zich, in samenwerking met het bestuur, bezig met het
faciliteren en coördineren van de planvorming van Micha Nederland. Zij/hij geeft op
inspirerende wijze vorm aan het bureau van Micha Nederland en werkt nauw samen met en
ondersteunt of leidt de projectgroepen voor Micha Zondag en Micha Cursus. De directeur is
een enthousiaste motivator en het eerste aanspreekpunt van Micha Nederland voor alle kerken
en organisaties in het netwerk.
Specifieke verantwoordelijkheden en werkzaamheden:
Voorbereiden en opzetten van een netwerk van Micha Lokaal groepen;
Ondersteunen en bewaken van de voortgang van (nieuwe) activiteiten en de
projectgroepen van Micha Nederland (Micha Cursus, Micha Zondag etc.);
Draaiende houden van het netwerk. Denk aan afstemming en informeren van
projectleiders, partners, bestuursvergaderingen en participeren in activiteiten intern (van
partners) en extern als vertegenwoordiger van Micha Nederland;

Verder uitdenken en uitwerken van het jaarplan 2022, in samenwerking met het Micha
Nederland bestuur;
Geeft leiding aan bureaumedewerkers en projectleiders van de diverse projectgroepen;
Centraal aanspreekpunt voor Micha Nederland;
Coördinatie bij planvorming 2022 van de verschillende projectgroepen;
Overzicht op gezonde realisatie van de begroting en financiële verantwoordelijkheid voor
projecten en campagnes;
Woordvoering, perscontact en verslaglegging van werkzaamheden naar bestuur, partners
en achterban;
Contactpersoon met het internationale Micha netwerk.

Wat vragen we jou?
Minimaal HBO werk- en denkniveau.
Je hebt kennis van de kerkelijke en sociale kaart van Nederland.
Kennis van internationale armoede, ontwikkelingssamenwerking en
gerechtigheidsproblematiek is een pré.
Je bent actief christen en meelevend kerklid.
Je hebt minimaal twee jaar ervaring met organisatorische en financiële
verantwoordelijkheden.
Je bent financieel in staat om budgetten te beheren en achterstanden en excessen te
signaleren en op te volgen.
Je hebt ervaring met het opzetten en coördineren van campagnes en evenementen.
Je herkent jezelf in de volgende competenties: Organisatorisch sterk, Initiatiefrijk,
Netwerkvaardig, Motiverend en Denken in mogelijkheden.

Wat bieden we jou?
Een functie van 20 uur per week (0.5 ft), gebaseerd op een 40-urige werkweek.
Aanstelling bij voorkeur per maart 2022.
Flexibiliteit wat betreft indeling van de werkuren.
Het salaris is in overeenstemming met je opleiding, ervaring, zwaarte van de functie en is
vergelijkbaar met andere organisaties in deze sector.
Dit betreft een jaarcontract, met uitzicht op een vaste aanstelling.
Wil jij leiding geven aan de beweging van Micha in Nederland, dan ontvangen we graag jouw
CV inclusief motivatiebrief uiterlijk maandag 24 januari 2022 t.a.v. het bestuur van Micha
Nederland via ijmertmuilwijk@gmail.com met als onderwerp: Sollicitatie directeur Micha
Nederland. De gesprekken in de eerste ronde zullen plaatsvinden op woensdag 26 januari.
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met de voorzitter van het bestuur, Ijmert
Muilwijk via 06-38651974 op maandag, woensdag en donderdag.

