
 

Micha Nederland zoekt een Projectleider met communicatie-

expertise (0,4 fte)  

Ben jij gemotiveerd om christenen te helpen om vanuit hun geloof goed en recht te doen en wil jij je 

inzetten voor de bestrijding van armoede en onrecht? Kan je goed overzicht over verschillende 

projecten houden en snel schakelen en weet jij hoe je mensen kunt motiveren en enthousiasmeren? 

En vind je het niet erg om zelfstandig te werken? Lees dan verder!  

We zoeken een Projectleider met communicatie-expertise, voor de Micha Zondag en de Micha 

Cursus, voor 16 uur per week (0,4 fte), standplaats Utrecht.  

 Over Micha Nederland  

Micha Nederland is onderdeel van het wereldwijde Micah Global netwerk dat christenen, kerken en 

christelijke organisaties bewust wil maken van sociale en ecologische gerechtigheid. Het is een 

internationale beweging van kerken en organisaties die samen strijden tegen onrecht en armoede. 

Micha Nederland is ontstaan met inspiratie vanuit Micha 6:8 wat oproept om ‘goed en recht te 

doen’ en dit in vertrouwen met God te doen.  

We willen 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. 

We bieden onder andere de Micha Cursus (met een jongeren- en een kindervariant), organiseren de 

jaarlijkse Micha Zondag en publiceren de Micha boekenreeks en bieden christenen, kerken en 

christelijke organisaties inspiratie en handvatten voor een eerlijke levensstijl.  

 Functieomschrijving  

Als Projectleider hou je je, in samenwerking met de directeur en de partners van Micha Nederland, 

bezig met de organisatie van de Micha Zondag, de communicatie van Micha Nederland en ben je 

verantwoordelijk voor het in de markt zetten van de Micha Cursus.  

 Jouw specifieke verantwoordelijkheden:  

• Uitwerking van de jaarlijks terugkerende Micha Zondag; 

• Uitzetten van de Micha cursus in kerken en gespreksgroepen en je onderzoekt 

mogelijkheden voor co-creatie met Micha partners;  

• Aanspreekpunt voor de Micha cursus en je beheert actief alle kerkenrelaties rondom de 

cursus. 

• Verantwoordelijk voor de communicatie uitingen van Micha Nederland. O.a.: social 

mediacampagnes, versturen van nieuwsbrieven, websitebeheer en -onderhoud, de PR 

rondom de Micha boekenreeks; 

• Vertalen van concepten in concrete teksten en let hierbij op de tone of voice; 

• Bewaken van de deelbegrotingen van projecten. 



 

Samen met de directeur kan je door het jaar heen overleggen welke andere werkzaamheden en 

verantwoordelijkheden bij jou passen en waar je je in wilt ontwikkelen. 

Wat zoeken we in jou? 

• Je onderschrijft de missie en visie van Micha Nederland; 

• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 

• Je kan goed schakelen en schrikt niet af van adhoc werken; 

• Je bent assertief en durft je uit te spreken; 

• Je houdt van veel zelfstandigheid in je werk en  hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;  

• Je hebt oog voor detail; 

• Je hebt kennis van online, waaronder ervaring met Mailchimp en Wordpress of  bent in staat 

het te leren; 

• Je bent actief christen; 

• Je hebt kennis van social media en diverse andere communicatiekanalen; 

• Kennis van internationale armoede, ontwikkelingssamenwerking en gerechtigheid is een pre.   

Competenties  

• Oplossingsgericht: Je bent succesvol in het herkennen van problemen, je zoekt actief naar 

werkbare oplossingen.  

• Plannen en organiseren:  Je bent in staat om het eigen werk op zodanig wijze te plannen, te 

organiseren en prioriteiten te stellen dat de resultaten bereikt worden en de directeur en/of 

partners tijdig mee te nemen in de verbindingen die gerealiseerd worden.  

• Resultaatgericht en zorgvuldig: Je houdt ervan om concrete resultaten op te leveren. Je bent 

zorgvuldig in het nakomen van afspraken.  

• Netwerker:  Je bent sociaal, flexibel en gericht op samenwerken. Je kent je eigen talenten, 

hebt een proactieve houding en je neemt initiatief. Je bouwt en onderhoudt contact met 

relevante mensen buiten de eigen organisatie. 

• Communicatief vaardig: Je kan je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken. Je vindt het leuk 

om aan projectvoorstellen te werken. Je hebt gevoel voor doelgroepgerichte communicatie. 

 Wat bieden we jou?  

• Een uitdagende en afwisselende rol met volop ruimte voor eigen initiatief van 16 uur per 

week (0,4 fte) met mogelijke uitbreiding tot 20 uur per week (0,5 fte).  Aanstelling voor een 

jaar met de intentie om deze te verlengen; 

• Groeien en leren in een klein team, in verbondenheid met een groot netwerk van de Micha 

Nederland partners; 

• Een prettige en flexibele kantooromgeving in Utrecht;  

• Flexibiliteit wat betreft werkuren, in afstemming met de directeur;  

• Salariëring conform functie-eisen en relevante kennis & werkervaring, met een minimum 

van bruto € 2.978,39 en een maximum van bruto € 4.420,57 op basis van een fulltime (40 

uur p/w) aanstelling;  



 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering, deelname aan 

de Inzetbaarheidsregeling en mogelijkheden voor training en ontwikkeling; 

• Ingangsdatum zo snel mogelijk, in overleg. 

Graag ontvangen we jouw CV inclusief motivatiebrief voor dinsdag 19 april 2022 t.a.v. Harmen 

Niemeijer via harmen@michanederland.nl met als onderwerp: Sollicitatie Projectleider Micha 

Nederland.  

Voor meer informatie over de functie kan je bellen met Harmen Niemeijer, directeur Micha 

Nederland, tijdens kantooruren op maandag, woensdag en donderdag, op nummer: 06-37346257. 

De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 21 april 2022 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 


