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VACATURE
 

 

We zijn op zoek naar een: 

Conciërge  
 
 

Vind jij het leuk om klusjes in en rondom het kantoorpand te doen? Denk hierbij aan het beheren en 
uitvoeren van kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Als conciërge maak je deel uit van het 
office team van Operatie Mobilisatie Nederland (OM).  
 
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 

• Je draagt bij aan het onderhoud van ons kantoorpand  
• Reinigen van apparaten, zoals het koffiezet apparaat, printers etc.  
• Het repareren van spullen, denk aan stoelen, tafels, lampen etc. 
• Uitvoeren van (lichte) schoonmaakwerkzaamheden 
• Planten water geven 
• Verdere klusjes in overleg of naar eigen inzicht 
 
VERWACHTING 
• Je bent handig en hebt verstand van elektrische apparaten 
• Je vindt het leuk om het werkgemak van je collega’s te vergroten 
• Je kunt zelfstandig werken 
• Je bent minimaal 1x in de week beschikbaar 
• Je bent beschikbaar op oproepbasis  
 

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 
 
 
INFORMATIE EN SOLLICITEREN 

Stuur je motivatiebrief met CV op naar loretta.benit@om.org  Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met: Loretta Benit, Management Assistent, 06-52609650. 

 

 


