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VACATURE
 

 

We zijn op zoek naar een: 

Procesbegeleider Personeel 
Buitenland 

24-32 UUR PER WEEK   WERKLOCATIE: NIJKERK 

 
In verband met de uitbreiding van ons team, zijn we per 1 september 2022 op zoek naar een 
Procesbegeleider Personeel Buitenland die met zijn/haar talenten wil bijdragen aan de missie van 
Operatie Mobilisatie (OM). Wil jij mensen begeleiden die voor korte of lange termijn weggaan met OM 
naar het buitenland? Dan is deze functie iets voor jou! 

 
TAKEN 

• Procesbegeleiding van kandidaten die naar het buitenland gaan. 
• Informeren over en begeleiden van het selectie-en plaatsingsproces. 
• Samen met onze People Care werkers de pre-field training verzorgen. 
• Instrueren van thuisfrontteams. 
• Administratieve verwerking van het selectie- en plaatsingsproces. 
• Bijhouden van alle mogelijkheden van OM wereldwijd voor de website en vacaturewand. 
• Ontwikkelen en onderhouden van internationale contacten. 
 

JOUW PROFIEL 

• Je bent overtuigd volgeling van Jezus Christus. 
• Je hebt HBO werk- en denkniveau. 
• Je bent een mensenmens en houdt van zaken goed op orde houden. 
• Je kunt goed overweg met Outlook, Word en Excel en houdt van procesmatig werken. 
• Je neemt verantwoordelijkheid, werkt goed zelfstandig en in teamverband. 
• Je kunt je schriftelijk en verbaal goed uitdrukken in het Nederlands en Engels. 

 
WIJ BIEDEN JOU 

• 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. 
• Flexibele werktijden en mogelijkheid tot deels thuiswerken. 
• Tijdelijk contract met de intentie om te verlengen voor onbepaalde tijd. 
• 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 

Ben je geïntereseerd? Stuur uiterlijk 1 juni 2022 je sollicitatiebrief en CV naar Rob Boerma: 

rob.boerma@om.org. Of neem contact op voor meer informatie: 088 222 9900.  
  


