
 

                                                       

 

 
 

Vacature - Directeur Tearfund  
Voltijds onbepaalde duur 

 
 
Wegens pensioen zijn we op zoek naar een nieuwe directeur die richting kan geven aan de missie en 
het werk van Tearfund. Ben jij de teamspeler die we zoeken?  
 
Tearfund is een christelijke humanitaire hulporganisatie die grenzeloos naastenliefde toont bij 
rampen en in ontwikkelingsprojecten.  
 
WAT GA JE DOEN?  
Als directeur bewaak je de visie en zet je samen met het bestuur beleidslijnen uit.  Je geeft leiding 
aan het team (3 à 4 mensen) dat samen de projecten, financiën, marketing en communicatie van 
Tearfund verzorgt. 
 
Een groot deel van je functie zal bestaan uit het vertegenwoordigen van Tearfund, zowel bij de 
achterban, (internationale) partnerorganisaties, overheden en andere stakeholders . Je reist 
regelmatig korte periodes naar het buitenland voor het bezoeken van projecten of het bijwonen van 
internationale vergaderingen. De rest van je takenpakket stemmen we zo goed mogelijk af op de 
talenten van jou en de rest van het team. 
 
WIE BEN JIJ?  
Je bent iemand die de juiste balans kan vinden tussen mens en organisatie. Je hebt affiniteit met 
noodhulp en/of ontwikkelingssamenwerking. Je bent in staat om collega’s en (potentiële) sponsors 
en donoren te inspireren en in beweging te brengen. Daarnaast heb je ervaring met beleid en 
overheidscommunicatie. Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands, vlot Engels en kan ook in het 
Frans communiceren.   
 
Je staat stevig in je schoenen en bent overtuigd christen. Je hebt reeds ervaring in het aansturen van 
teams en/of organisaties. Een opleiding of ervaring in de sector ontwikkelingssamenwerking is een 
meerwaarde. 
 
WAT BIEDEN WIJ?  
Gedurende je eerste maanden bij Tearfund word je door de huidige directeur opgeleid, vanaf januari 
2023 ga je zelf als eindverantwoordelijke aan de slag.  
 
Je krijgt een marktconform loon, gebaseerd op de barema’s van paritair comité 329. Je geniet van 
flexibele werktijden, maar bent ook bereid tot avond- en weekendwerk.  
Tearfund werkt hybride, dat betekent dat je grotendeels van bij je thuis kan werken en dat we 
daarnaast ook graag regelmatig samenwerken. We verwachten je minimum twee dagen per week 
op kantoor in Vilvoorde. 
 
EENS KENNISMAKEN?  
Klinkt deze job als muziek in je oren? Dan nodigen we je graag eens uit om kennis te maken, stuur ons 
je CV en motivatiebrief via th@tearfund.be. Twijfel je of jij wel de geknipte persoon voor de job bent, 
of heb je gewoon nog een aantal vragen? Stuur ons dan een mailtje via th@tearfund.be.  
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