VACATURE

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.
Mission Support afdeling
Wij brengen christenen in beweging om aan onze missie mee te bouwen! Dit doen wij door de kerk van
Nederland te mobiliseren. We organiseren discipelschapsprogramma’s, outreaches, visiereizen en
trainingen. Wie je ook bent of waar je ook vandaan komt, er zijn mogelijkheden genoeg. We werken met
allerlei soorten teams en bedieningen in meer dan 100 landen.

De afdeling Mission Support werkt samen met de afdeling Mobilisatie. We gaan samen met deze
mensen in gesprek en begeleiden hen naar de juiste plek.

Voor onze afdeling Mission Support zijn op zoek naar een:

Medewerker Mission Support
FULLTIME

Werklocatie: Nijkerk

TAKEN

•
•
•
•
•

Het ondersteunen van de werving- en selectieprocedures.
Het informeren en begeleiden van deelnemers via persoonlijke gesprekken, online calls,
e-mail, telefoon en post.
Administratie bijhouden voor aanvragen en aanmeldingen.
Ontwikkelen en onderhouden van contact met internationale collega’s.
Deelname aan OM NL activiteiten en gebedsdagen.

VEREISTEN

•
•
•
•
•

Je bent christen en hebt een hart voor Gods missie.
Je bent een mensenmens, houdt van contacten leggen en draagt bij aan een prettige sfeer.
Je kunt goed overweg met Outlook, Word en Excel en hebt geen hekel aan administratief werk.
Je kunt je schriftelijk en verbaal uitdrukken in het Engels.
Veldervaring (bij OM) is een pré.

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?

•
•
•
•

Een enthousiast en gedreven Mission Support Team om deel van uit te maken.
Persoonlijke begeleiding om goed in je rol te komen.
Ruimte voor persoonlijke groei en je eigen inbreng.
Passende arbeidsvoorwaarden, waaronder een salaris volgens ons functiehuis, goede
pensioenregeling en 25 vrije dagen.

We vragen van iedere medewerker inzet om de missie van Operatie Mobilisatie bekend te maken in
hun eigen netwerk. Hierdoor dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de werving van
financiën en betrokkenheid bij de missie van OM.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Rob Boerma, Afdelingshoofd Mission Support, 06
254 98 394. Je kunt ook een sollicitatiebrief met CV opsturen naar rob.boerma@om.org

