
 

 

Operatie Mobilisatie (OM) is een internationale missionaire organisatie die zich inzet voor de 

verspreiding van het Evangelie onder hen die het nog nooit hebben gehoord.   

 
WAT ONS DRIJFT 

De enige reden dat OM  bestaat, is dat er drie miljard mensen zijn die weinig tot geen kans hebben 

ooit het goede nieuws van Jezus te horen. OM is een internationale missionaire organisatie die wil 

dat iedereen over Zijn liefde zal horen. We geloven dat dit haalbaar is als er voor iedereen een 

community van volgelingen van Jezus in de buurt is. Een community waar mensen kunnen horen 

over Jezus, kunnen zien en leren hoe je als volgeling van Hem kan leven en hoe je anderen over 

Hem vertelt. OM in Nederland brengt christenen in beweging en werkt in alles wat we doen actief 

mee aan het tot stand brengen van deze communities; zowel direct als indirect.   

 

Daarom zijn we op zoek naar: 
 

HR Medewerker (m/v)    

PERSONEELSADMINISTRATIE 

 

24 UUR PER WEEK  

 

Werklocatie: Emmeloord (toekomst regio Hilversum) 

 
WAT WIJ ZOEKEN    

We zoeken een ervaren HR medewerker die gedreven is om de personeelsadministratie te 

verzorgen voor alle OM medewerkers (± 60) in Nederland. Dit betreft medewerkers die 

een salaris ontvangen en medewerkers die als vrijwilliger bij ons werkzaam zijn. 

 
WAT GA JE DOEN?    

Als HR medewerker… 

• zorg je ervoor dat onze personeelsdossiers op orde zijn 

• verzorg je de administratie van in- door- en uitstroom van OM medewerkers 

• verzorg je de verlof- en verzuimadministratie 

• stel je arbeidsovereenkomsten op en maak je de vrijwilligersovereenkomsten 

• heb je contact met instanties voor verzekering, pensioen etc. 

• zorg je ervoor dat alle medewerkers goed in onze administratie zijn opgenomen 

• ben je vraagbaak voor de medewerkers en klankbord voor de HR Manager 

• bezoek je OM NL activiteiten en gebedsdagen 

 
 

WIE BEN JE?  

• Je bent christen en je wordt enthousiast van de missie van OM   

• Je hebt ervaring met het uitvoeren van een personeelsadministratie (wij werken met 

Loket) 



 

  

• Je houdt van het HR vak en beschikt over de basiskennis van de HR wet- en regelgeving 

• Je bent in staat overzicht te bewaren, maar kunt ook gedetailleerd te werken 

• Je kunt goed overweg met computerprogramma’s, met name Outlook, Word en Excel 

• Je beschikt over een redelijke mate van stressbestendigheid 

• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau 

• Je bent nauwkeurig en integer in het omgaan met gegevens die je toevertrouwd worden 

• Je houding is dienstverlenend en klantgericht 

 

 
AFDELING HR    

De afdeling HR van Operatie Mobilisatie verzorgt alle aanname- en begeleidingsprocessen 

voor mensen die betrokken willen zijn bij zending of willen werken bij Operatie Mobilisatie. 

Dit kan betrekking hebben op het invullen van vacatures in Nederland of uitzending naar 

een ander land voor kortere of langere termijn. De afdeling HR bestaat uit HR in Nederland 

en  Long Term Mission /People Care voor de zendelingen die we uitzenden naar het 

buitenland. 

 
ARBEIDSVOORWAARDEN    

We bieden een prettige, open werksfeer in een enthousiast team. Er is ruimte voor zowel 

professionele als geestelijke groei en ontwikkeling. Medewerkers van OM ontvangen 

salaris. Van medewerkers wordt gevraagd om in hun eigen achterban financieel support te 

werven voor OM.  

 

Voor deze functie geldt dat we de invulling graag rond hebben voor 1 mei 2020, een 

eventueel te kort van support uit de eigen achterban kan aangevuld worden door OM 

Nederland.    

 

 
INFORMATIE EN SOLLICITEREN    

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Boerma, HR Manager, via  

0527-615 607. Je kunt je sollicitatiebrief met C.V. opsturen naar rob.boerma@om.org     

 


