VACATURE

We zijn op zoek naar een:

Beeld- en geluidtechnicus (m/v)
4 UUR PER WEEK

Heb jij een passie voor beeld en geluid? Dan zijn we ter ondersteuning van het team Techniek op zoek
naar jou. Als organisatie maken we graag gebruik van de moderne technische mogelijkheden om onze
missie kracht bij te zetten en in contact te zijn met onze doelgroep. Zo hebben we een wekelijkse
gebedslivestream op YouTube, organiseren we online inspiratie-avonden en maken we inspirerende
opnames om uit te zenden.
Operatie Mobilisatie is een internationale missionaire organisatie. Ruim drie miljard mensen hebben nog
nooit over Jezus en het reddende Evangelie gehoord. Wij geloven dat deze mensen het goede nieuws
zullen horen, als er voor iedereen op de wereld een gemeenschap is waar Jezus-volgers zijn. Mensen die
vol zijn van Gods woord, Jezus’ liefde en een voorbeeld zijn in hoe je in relatie met Hem kunt leven.

Wij brengen christenen in beweging om hieraan mee te bouwen! Alles wat we doen dient, direct of
indirect, dit doel: het tot stand brengen van levende gemeenschappen van Jezus-volgers in binnen- en
buitenland.
Werklocatie: Nijkerk
Dit betreft een vrijwilligersvacature
TAKEN

•
•
•
•

Streamen via verschillende kanalen op sociale media
Managen van beeld- en geluidskwaliteit
Opnames maken, die we later uitzenden
Opnemen van podcasts

VERWACHTING

• Je houdt van Jezus en hebt passie voor de verspreiding van het Evangelie
•
•
•
•
•

Je hebt aantoonbare vaardigheden/ervaring met beeld- en geluidstechniek
Je bent fijngevoelig voor het eindresultaat wat betreft kwaliteit en presentatie
Je bent flexibel, stressbestendig en leergierig
Je denkt oplossingsgericht
Je bent vooral in de avonduren beschikbaar en in overleg ook op andere momenten

ERVARING

•
•
•
•

Je hebt ervaring met videocamera’s, audio mixing en lichttechniek
Je hebt kennis van video devices, zoals recorders en switchers (bijv. ATEM)
Je hebt kennis van het programma ProPresenter
Je hebt ervaring met streamen via social mediakanalen

Operatie Mobilisatie
Van ‘t Hoffstraat 34-36
3863 AX Nijkerk

t +31 (0)527 615 607
e info.nl@om.org
i www.operatiemobilisatie.nl

iban NL13 RABO 0114 2329 38
kvk 41126815
rsin 004502450

WAT BIEDEN WIJ

•
•
•
•

Je bent onderdeel van Gods missie
Je bent onderdeel van een team waarin je zeer gewaardeerd wordt
Ruimte voor je eigen inbreng en ideeën
Aansturing wat betreft de verschillende werkzaamheden

INFORMATIE EN SOLLICITEREN

Stuur je motivatiebrief met CV op naar info.nl@om.org. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met: David Spelt, 06-27292914

