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VACATURE
 

 

We zijn op zoek naar een: 

Mobiliser in het belteam 
VRIJWILLIGERSFUNCTIE 

10 UUR PER MAAND  
WERKLOCATIE: NIJKERK 

 
 
Haal jij ook voldoening uit een betekenisvol telefoongesprek? Help dan mee om samen met team 
Mobilisatie en Fondsenwerving christenen in Nederland enthousiast te maken voor Gods missie. 

 
TAKEN 

• Als echt mensenmens werk jij mee aan belcampagnes, bestaande uit het bellen van verschillende 
doelgroepen zoals: donateurs, kerkrelaties en ondernemers 

• Je inspireert anderen door middel van betekenisvolle telefoongesprekken 
• Je weet hoe je mensen in een gesprek kunt activeren om deel te worden van Gods missie, zodat zij 

gaan bidden, geven en zelf uit zullen gaan, de wereld in. 
• Je wordt eventueel ook ingezet bij evenementen waar OM zich presenteert 
 
VERWACHTING 
• Je bent overtuigd volgeling van Christus 
• Je houdt ervan om mensen te inspireren 
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden  
• Je bent minimaal tien uur per maand beschikbaar, verdeeld over twee dagen 

	
WIJ BIEDEN JOU 

• Ruimte voor je eigen inbreng en ideeën  
• Aansturing wat betreft de verschillende werkzaamheden  
• Onderdeel zijn van een heel tof team, inclusief gebeds- en aanbiddingsmomenten 
• De mogelijkheid om samen te werken aan de missie van OM 
• Vrijwilligersvergoeding 
 
WIE ZIJN WIJ 
Wij zijn een wereldwijde beweging van volgelingen van Jezus die zich inzet voor de verspreiding van het 
Evangelie. Daarvoor bouwen we mee aan kleine geloofsgemeenschappen van discipelen die samen 
gemeente van Christus zijn. Zij maken het Evangelie hoorbaar, zichtbaar, tastbaar en richten zich actief 
op het opzetten van nieuwe gemeenschappen. Hiervoor mobiliseren we christenen in Nederland door ze 
te inspireren en toe te rusten om in de voetsporen van Jezus discipelmakers te worden. 
 
INFORMATIE EN SOLLICITEREN 
Voor meer informatie of om te solliciteren kun je contact opnemen met: Marjolein Poot, 
marjolein.poot@om.org, 0527 615 607. 

 
 

 


