Operatie Mobilisatie (OM) is een internationale missionaire organisatie die zich inzet voor de verspreiding
van het Evangelie onder hen die weinig tot geen kans hebben ooit het goede nieuws van Jezus te horen.
Wereldwijd werken we met ruim 5000 mensen aan deze missie. In Nederland doen we dat met een
enthousiast en professioneel team van ca. 50 medewerkers. Om christenen in Nederland te
inspireren en te betrekken bij deze missie zijn wij op zoek naar een:

COMMUNICATIEADVISEUR/ -SPECIALIST
24-32 UUR

Werklocatie: Hilversum en Emmeloord (toekomst richting midden van het land)
Vanuit jouw deskundigheid en ervaring ontwikkel je visie op communicatie die je om kan zetten in
(korte) strategische plannen. Je werkt dit uit in een plan van aanpak en bent medeverantwoordelijk
voor de uitvoering van dit plan.
Je coördineert, adviseert en schrijft mee aan communicatie-uitingen via direct mailings, digitale
mailings, website, advertenties en brochures. In samenwerking met onze fondsenwervers ontwikkel
je campagnes gericht op doelgroepen en weet daarvoor de juiste verhalen te vinden.
Mensen kennen jou als een aanpakker en een doorpakker. Je bent christen en hebt hart voor de
verspreiding van het goede nieuws van Jezus. Jij kan dat als geen ander op het gebied van
communicatie.

WAT WIJ VRAGEN

•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een hbo-opleiding op het gebied van (marketing)communicatie afgerond en beschikt
over relevante werkervaring in communicatie en/of marketing
Je beschikt over uitstekende (mondelinge en schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheid in het
Nederlands en Engels
Je bent een kei in taal en schrijft boeiend
Je hebt ruime ervaring met online media
Je hebt een sterke affiniteit met marketing
Je haalt energie uit een veelheid van taken
Je kan goed omgaan met verschillende belangen
Je houdt van werken in een complexe organisatie

Lees verder op de volgende pagina ►

WAT WIJ BIEDEN

•
•
•

•

Een open en prettige werksfeer
Werken in een enthousiast en professioneel team
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling

SALARIS

Medewerkers van OM ontvangen een vast salaris. Operatie Mobilisatie is afhankelijk van giften van
donateurs en wij vragen iedereen die deel uit maakt van ons team om daaraan bij te dragen. We
vragen medewerkers hun netwerk te benaderen en hen te betrekken bij de missie van OM. We
bieden hierbij ondersteuning op maat.

Herken jij jezelf in deze functie en pas jij binnen onze organisatie? Dan nodigen we je uit te
solliciteren! Neem contact op voor vragen of stuur je sollicitatiebrief en CV naar Annelies Douma.
Mail: annelies.douma@om.org | Tel: 06 835 483 66

