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VACATURE
 

 

Operatie Mobilisatie wil voor ieder mens een gemeenschap van Jezus-volgers binnen handbereik, zodat 
allen het Evangelie horen. Ruim drie miljard mensen hebben het goede nieuws van Jezus nog nooit 
gehoord. Door wereldwijd te bouwen aan levende gemeenschappen van Jezus-volgers, krijgen ook deze 
mensen de kans om te Jezus te leren kennen en vanuit relatie met Hem te leven. 

 
Afdeling Mobilisatie is erop gericht om zoveel mogelijk christenen te betrekken en activeren bij Gods 

wereldwijde missie: het goede nieuws van Jezus delen met alle mensen.  

 

 

Ter uitbreiding van ons team zijn op zoek naar een: 

Mobiliser 
32 UUR 

 
 

Werklocatie: Nijkerk  
 
 
 
TAKEN 

• Als echt mensenmens onderhoud je ons netwerk, bestaande uit voorgangers, kerken en 
partnerorganisaties.  

• Je inspireert anderen door middel van presentaties, (s)preekbeurten en events.  
• Je helpt kerken om als gemeenschap concreet iets te doen, door hen te laten bidden, geven en 

mensen uit te zenden voor Gods missie. 
• Je enthousiasmeert mensen om deel te nemen aan een levens veranderende missiereis en 

begeleidt hen in dit proces. 
• Je wordt ingezet bij evenementen waar OM zich presenteert. 

 
 
WAT VRAGEN WIJ? 

• Je bent christen en hebt een hart voor Gods missie. 
• Je sociale vaardigheden zijn uitstekend. 
• Je bent ondernemend, creatief en flexibel. 
• Je hebt inzicht in de kerkelijke kaart van Nederland en bent een verbinder tussen denominaties.  
• Ervaring met zendingswerk is een pré.  
• Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal.  

 
 
WAT BIEDEN WIJ? 

• Een enthousiast en gedreven team om deel van uit te maken. 

• Persoonlijke begeleiding.  

• Ruimte voor persoonlijke groei en je eigen inbreng. 

• Passende arbeidsvoorwaarden waaronder een salaris volgens ons functiehuis, goede 

pensioenregeling en 25 vrije dagen.  
 
 

 

 

 

 



 

  

OVERIG 

Je valt onder de verantwoordelijkheid van een teamleider. Houd er rekening mee dat je regelmatig op 

pad bent in de avond en het weekend. 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: Gerco van de Kraats, Afdelingshoofd Mobilisatie. 
Wil je solliciteren? Stuur dan je CV en motivatie naar hrservices.nl@om.org 
 

 


