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VACATURE
 

 

We zijn op zoek naar een: 

Communicatie medewerker 
24-32 UUR PER WEEK   

WERKLOCATIE: NIJKERK 

 
 
In verband met uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar een allround communicatie medewerker 
die met zijn/haar talenten wil bijdragen aan de missie van Operatie Mobilisatie (OM). 

 
TAKEN 

• Ontwikkelen van diverse communicatiemiddelen voor mobilisatie en fondswerving 
• Schrijven van inspirerende artikelen voor website en nieuwe magazine 
• Schrijven en versturen van nieuwsbrieven en diverse mailings 
• Bedenken en inplannen van (onderscheidende) content op onze social kanalen  
• Bijdragen aan en uitvoeren van jaarlijks communicatieplan met concrete doelen 
• Vertaalslag maken van strategie naar boodschap voor verschillende doelgroepen 

 
JOUW PROFIEL 
• Je bent overtuigd volgeling van Jezus Christus 
• Je hebt een opleiding richting communicatie, marketing, content creator 
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in deze rol 
• Je bent creatief, doortastend en maakt dingen graag af 
• Je hebt kennis van en ervaring met InDesign en Mailchimp 
• Je bent proactief en vindt deadlines een uitdaging 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
	

WIJ BIEDEN JOU 

• Een afwisselende baan in een enthousiast en professioneel communicatieteam 
• Samen met gepassioneerde collega’s werken aan de missie van OM  
• Ruimte voor persoonlijke groei en je eigen inbreng 
• Flexibele werktijden en mogelijkheid tot deels thuiswerken 
• Tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband 
• Passende arbeidsvoorwaarden waaronder een vast salaris volgens ons functiehuis en een goede 

pensioenregeling  
 
WIE ZIJN WIJ 
Wij zijn een wereldwijde beweging van volgelingen van Jezus die zich inzetten voor de verspreiding van 
het Evangelie. Daarvoor bouwen we mee aan kleine geloofsgemeenschappen van discipelen die samen 
gemeente van Christus zijn. Zij maken het Evangelie hoorbaar, zichtbaar, tastbaar en richten zich actief 
op het opzetten van nieuwe gemeenschappen. Hiervoor mobiliseren we christenen in Nederland door ze 
te inspireren en toe te rusten om in de voetsporen van Jezus discipelmakers te worden. 
 
INFORMATIE EN SOLLICITEREN 

Voor meer informatie of om te solliciteren kun je contact opnemen met: Marjolein Poot, 

marjolein.poot@om.org, (0527) 615 607. 


