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VACATURE
 

 

We zijn op zoek naar een: 

Event Coordinator TeenStreet 
32 UUR PER WEEK   

WERKLOCATIE: NIJKERK 

 
Ben jij onze nieuwe Event Coördinator TeenStreet? In deze functie bouw je mee aan een tienerbeweging 
in Nederland die Jezus bekend maakt! Als Event Coördinator ben je medeverantwoordelijk voor de 
organisatie en coördinatie van de Nederlandse ontmoetingsmomenten binnen TeenStreet Nederland, 
zoals TeenStreet Springbreak, TeenStreet Summercamp, TeenStreet on Tour en TeenStreet in Mission. 
Je werkt hierbij nauw samen met het Mobilisatie Team.  
 
Kijk voor meer informatie over TeenStreet op www.teenstreet.nl  

 
TAKEN 

De werkzaamheden zijn zeer divers, maar je kunt o.a. denken aan het volgende: 
• Regelen en coördineren van diensten zoals conferentiefaciliteiten, catering, techniek, logies, 

vervoer voor deelnemers op kleine en grote schaal.  
• Coördineren en uitvoeren van de evenement administratie zoals het opstellen en monitoren van 

een begroting en de deelnemersregistratie voor, tijdens en na een evenement. 
• Relaties opbouwen en onderhouden met betrokken vrijwilligers. 
• Zorgdragen voor de praktische uitwerking van de inhoudelijke boodschap. 

 
JOUW PROFIEL 
• Je bent overtuigd volgeling van Jezus Christus 
• Je hebt een opleiding richting event management 
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare rol 
• Je hebt affiniteit met tienerwerk 
• Je bent administratief sterk en hebt organisatietalent 
• Je bent proactief, kan goed werken onder druk en vindt deadlines een uitdaging 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
	

WIJ BIEDEN JOU 

• Een afwisselende baan in een enthousiast en professioneel team 
• Samen met gepassioneerde collega’s werken aan de missie van OM  
• Ruimte voor persoonlijke groei en je eigen inbreng 
• Tijdelijk contract met de intentie om te verlengen voor onbepaalde tijd 
• Passende arbeidsvoorwaarden waaronder een vast salaris volgens ons functiehuis en een goede 

pensioenregeling  
 

WIE ZIJN WIJ 
Wij zijn een wereldwijde beweging van volgelingen van Jezus die zich inzetten 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 

Ben je geïnteresseerd? Stuur ons uiterlijk 8 mei 2022 jouw CV met een persoonlijke motivatie per 

video of brief. Contactpersoon: Marjolein Poot, marjolein.poot@om.org, 088 222 9900. 
 


