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VACATURE
 

 

We zijn op zoek naar een: 

Schoonmaker 
4-8 UUR PER WEEK   

 
 

Een schone werk omgeving is belangrijk voor onze medewerkers en bezoekers. Als schoonmaker bij OM 
is geen dag hetzelfde en zorg je ervoor dat alles weer keurig netjes is. Je maakt deel uit van het 
officeteam 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 

• Het stoffen, zuigen en dweilen van de entree, ontmoetingsruimte en werkplekken 
• Het legen van de prullenbakken, het bijvullen van theedozen en het opruimen van de 

gemeenschappelijke ruimtes 
• Schoonmaken van de keuken en toiletten 
• Ramen zemen binnen 
• Mits daartoe bereid: het opruimen, schoonmaken en afwassen na een bijeenkomst 
 
VERWACHTING 
• Je hebt plezier in het schoonmaken en ziet dat jouw bijdrage essentieel is voor een goede 

werkomgeving 
• Je bent betrouwbaar 
• Je kunt zelfstandig werken 
• Je bent minimaal één dag per week beschikbaar  
• In overleg ben je ook beschikbaar op een andere dag of ’s avonds wanneer er een event plaats vindt 
 

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. 

 

 


