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VACATURE
 

 

We zijn op zoek naar een: 

Vrijwilliger Facilitair-
gastheer/vrouw 

4-16 UUR PER WEEK   
WERKLOCATIE: NIJKERK 

 
 

Een hartelijke ontvangst en opgeruimde werkomgeving is essentieel voor onze medewerkers en 
bezoekers. Als vrijwilliger facilitair-gastheer/vrouw bij OM is geen dag hetzelfde en zorg je ervoor dat 
mensen zich welkom voelen en alles op orde is.  

 
TAKEN 
• Ontvangen van bezoekers en verzorgen van koffie en thee 
• Verzorgen van koffie, thee en lunch tijdens teamdagen (eens per maand op maandag) 
• Op orde houden van de keuken en andere gemeenschappelijke ruimtes 
• Bestellingen doen 
• Reinigen van koffiezetapparaat 
• Ramen zemen binnen 
• Incidenteel: gastheer/vrouw tijdens evenementen en bijeenkomsten 

 
VERWACHTING 
• Je bent gastvrij  
• Je bent ordelijk en betrouwbaar 
• Je kunt zelfstandig werken 
• Je bent minimaal twee dagdelen per week beschikbaar en in overleg voor evenementen 

	
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 
• Samen 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. 

 


