
 

 

 
 
 
 
Samen met vrijwilligers zet Mara zich in voor mensen in kwetsbare posities, vanuit de overtuiging 
dat iedereen van waarde is en dat verbondenheid tussen mensen van levensbelang is. Wij werken 
vanuit vertrouwen in mensen en sluiten aan bij het verlangen naar een goede toekomst voor 
iedereen. 
 
Voortbouwend op haar katholieke inspiratie, zet stichting Mara zich in voor mensen in Rotterdam en 
Den Haag. In drie programma’s werkt een team van 18 medewerkers samen met vele vrijwilligers 
met en voor jongeren in een kwetsbare positie, voor ondersteuning van migranten en hun 
organisaties en tenslotte voor mensen die – om wat voor reden dan ook – worden uitgesloten in de 
samenleving.  
 
Wegens het vertrek van haar huidige directeur zoekt Stichting Mara per 1 oktober, of zo snel als 
mogelijk daarna een: 
 

Directeur m/v 
voor 36 uur per week 

 
Als directeur leg je verantwoording af aan het bestuur. Jouw inzet voor Mara is onder te verdelen in 
vier delen: 

- Je geeft leiding aan het team, waarbij je het vooral belangrijk vindt dat ieders talenten zo 
goed mogelijk benut worden. Samen met het team investeer je in ontwikkeling en innovatie. 
Je weet wat delegeren is, maar bent bereid om daar waar nodig zelf dingen op te pakken om 
je team te ondersteunen. 

- Je bent verantwoordelijk voor de fondswerving bij vermogensfondsen en 
subsidieverstrekkers. Je hebt een goede pen, weet goed de weg in de wereld van fondsen en 
subsidies en weet hoe je projecten goed monitort en evalueert. 

- Je bent in het netwerk van gemeenten en maatschappelijke partners het gezicht van Mara. Je 
investeert in goede relaties. Je bent gemotiveerd om de verhalen van kwetsbare mensen 
voor het voetlicht te brengen op plekken waar beleid wordt gemaakt. Je investeert met 
name ook in het netwerk van levensbeschouwelijke organisaties waar Mara onderdeel van 
uitmaakt. 

- Je bent sterk in zaken die het financieel beheer betreffen. Een begroting maken gaat je goed 
af. Je begrijpt hoe een jaarrekening in elkaar zit en zorgt samen met een financieel 
medewerkster voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. 

 
Mara is een levensbeschouwelijke organisatie, die haar inspiratie haalt uit de kernwaarden van het 
katholiek sociaal denken. De inzet voor menselijke waardigheid, solidariteit en het goede samenleven 
zijn belangrijke kernwoorden voor Mara. Je kan je goed herkennen in de missie van Mara 
(https://www.maraprojecten.nl/missievisie/) en weet deze uit te dragen. Vanuit die missie investeer 
je dan ook als vanzelfsprekend in een goede band met kerken en levensbeschouwelijke organisaties 
in het land.  

 
Kennis, ervaring en vaardigheden 
Je functioneert op academisch niveau, bent een sterke communicator. Kennis van en ervaring met 
fondswerving is een vereiste. Projectmatig werken heeft voor jou geen geheimen. Je bent 
kostenbewust en hebt een groot probleemoplossend vermogen. Leidinggeven aan een team gaat je 
goed af. Je stimuleert, motiveert en faciliteert medewerkers. Je bent betrouwbaar en geeft 
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vertrouwen. Je durft zelfstandig besluiten te nemen, ook als dat soms moeilijk is. Je weet ook goed 
wanneer je voor die besluiten eerst afstemming moet zoeken met het bestuur.  
 
Je weet goed de weg in de wereld van maatschappelijke organisaties. Je hebt bij voorkeur een 
relevant netwerk in Rotterdam en/of Den Haag.  
 
Wat wij je bieden 
Een fulltime baan, ingeschaald in schaal 13 van de cao sociaal werk. Dat betekent een bruto salaris 
tussen € 4.385 en € 6.628 per maand, afhankelijk van ervaring. Voor de secondaire 
arbeidsvoorwaarden wordt ook cao sociaal werk gevolgd.  
Jouw werkplek is met name in Rotterdam, maar minstens een dag in de twee weken werk je vanuit 
onze vestiging in Den Haag.  
We bieden een arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op verlenging. 
 
Werken bij Mara betekent dat je een plek vindt waar je van betekenis kunt zijn voor mensen die 
kwetsbaar zijn. Je wordt onderdeel van een organisatie waar een buitengewoon goede sfeer heerst, 
waar mensen echt betrokken zijn op elkaar en waar enthousiasme en werkplezier voorop staan. 
 
Interesse? 
Stuur dan uiterlijk 12 september een motivatiebrief naar vacature@maraprojecten.nl waarin je ons 
vertelt waarom jij helemaal bij Mara past en waarom onze missie jou zo aanspreekt. We ontvangen 
graag ook een c.v. en de naam van een iemand waar we referentie kunnen vragen. 
De gesprekken vinden plaats in de week van 19 t/m 23 september en bestaan uit twee ronden met 
het bestuur en een delegatie van het team. 
Voor meer informatie over Mara zie: www.maraprojecten.nl. Je kunt ook bellen met de huidige 
directeur Marc Bollerman: 06-16068897. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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