Operatie Mobilisatie (OM) is een internationale en interkerkelijke organisatie die zich inzet voor de
verspreiding van het Evangelie onder de minst bereikten. OM doet dit met ruim 3000 medewerkers
verspreid over 110 landen en op het zendingsschip de Logos Hope. In Nederland zijn circa 50 mensen
werkzaam bij Operatie Mobilisatie.

WAT ONS DRIJFT

Wereldwijd zijn er ruim drie miljard mensen die niet of nauwelijks toegang hebben tot het
Evangelie. Elke dag komen daar 57.000 mensen bij, ondanks dat de kerk wereldwijd groeit. OM
wordt gedreven door de diepe overtuiging dat ieder mens de kans moet krijgen het Evangelie te
horen. Daar zetten wij ons voor in, door in Nederland duizenden christenen te mobiliseren en in
beweging te brengen. We denken na over nieuwe manieren om mensen wereldwijd te bereiken
met het Evangelie. Als OM in Nederland hebben we meer mensen nodig voor deze missie.
Daarom zijn we op zoek naar:

Creatief Medewerker Evenementen
24-32 UUR PER WEEK

Werklocatie: Hilversum en Emmeloord

WAT WIJ ZOEKEN

Wij zijn op zoek naar een creatieve geest die buiten de kaders denkt en die samen met anderen
maakt dat de aanwezigheid van OM op evenementen niet te missen is. Ben jij iemand die gaat voor
kwaliteit en daarbij de mens en de missie niet uit het oog verliest? Dan zoeken wij jou!

WAT GA JE DOEN?

Als creatief medewerker evenementen ben je onder andere verantwoordelijk voor:
• het meedenken in en uitvoeren van de jaarplanning voor evenementen
• het uitdenken en uitvoeren van creatieve en passende vormen van aanwezig zijn op
evenementen, gericht op de diverse doelgroepen.
• het leggen en onderhouden van contacten met organisaties en locaties
• het doorlopend ontwikkelen van eigentijdse promotie/stand materialen
• het meedenken in en uitvoeren van eigen evenementen van OM (conferenties, symposia, etc)

Lees verder op de achterzijde ►

WIE BEN JE?

• Je bent christen en je wordt enthousiast van de missie van OM
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
• Je hebt een relevante opleiding (bijv. event management, media & entertainment
management)
• Je beschikt over analytische, creatieve en communicatieve vaardigheden
• Je bent doortastend en zelfstandig
• Je bent een teamplayer en kan anderen enthousiast maken voor jouw ideeën

AFDELING RESOURCING

Evenementen is onderdeel van de afdeling Resourcing. Het werk van Resourcing is gericht op het
werven van mensen en middelen vanuit Nederland voor de missie van OM wereldwijd. De
afdeling Resourcing bestaat uit:
• Marketing & Communicatie
• Relatiebeheer & Fondsenwerving
• Evenementen
• Mobilisatie

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.
Operatie Mobilisatie Nederland wil het liefst dat medewerkers een kerkelijke gemeente hebben
die hen ondersteunt en uitzendt als zendeling.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelies Douma, Event Manager, via
06 83 548 366. Je kunt je sollicitatiebrief met C.V. opsturen naar annelies.douma@om.org

