
 

                                                       

 

We zijn op zoek naar een veelzijdige meertalige medewerker die zich wil inzetten voor het werk van 

Tearfund. 

 

Tearfund is een christelijke humanitaire hulporganisatie die grenzeloos naastenliefde nastreeft bij rampen 

en in ontwikkelingsprojecten.  

Wat ga je doen? 
Als medewerker projecten bij Tearfund werk je in het hart van Tearfund. Je volgt de verschillende projecten 

op doorheen hun levensfase. Je ondersteunt de partner bij het opmaken van het initiële voorstel. Samen 

met het team van Tearfund beoordeel je de verschillende aanvragen en communiceer je hierover met de 

partner. Tijdens het project volg je de status op, neem je proactief initiatief waar nodig en volg je de 

tussentijdse rapportering op. Met de informatie die je ontvangen hebt ondersteun je de marketing van 

Tearfund om de achterban warm te maken en blijvend te informeren over de projecten. Bij afronding van 

het project bewaak je dat de rapportering (narratief en financieel) netjes wordt afgerond. Naast het 

operationele projectwerk krijg je ook ruimte om initiatieven te nemen om onze projectwerking blijvend te 

laten evolueren. 

Naast je werk met de projecten help je ook om de andere activiteiten van Tearfund te ondersteunen, denk 

hierbij aan marketing, IT, administratie… Tearfund is een klein team van medewerkers dus samenwerken en 

elkaar helpen is essentieel. 

Wie ben jij? 
Je bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt. Je laat je niet afschrikken door administratief 

werk, maar gaat ook graag in contact met je collega’s en met partners overal ter wereld. Je kan vlot 

communiceren in het Nederlands, Frans en Engels. Ervaring in de NGO sector is een pluspunt maar geen 

vereiste. Je bent bereid om te reizen naar het buitenland voor meerdaagse opvolgingsmissies en 

vergaderingen. 

Als je bij Tearfund werkt sta je achter onze missie en visie en deel je onze christelijke identiteit. 

Wat bieden we jou? 
We bieden je een afwisselende, uitdagende job met aandacht voor de work-life balans en correcte 

verloning. We bieden je een initiële opdracht aan tot de zomer van 2023 met mogelijkheid tot verlenging. 

Tewerkstelling aan 80% - 100%. 

Hoe word je onze collega? 
Stuur je CV en motivatiebrief naar onze voorzitster Talitha Hollander,  th@tearfund.be. 

Meer info over Tearfund vind je op www.tearfund.be. Wens je meer informatie over deze vacature, aarzel 

dan niet om contact op te nemen met ons via th@tearfund.be. 

 

Namens het Tearfund bestuur 

 

 

 

Cécil Van Maelsaeke 

Algemeen directeur 
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