
 

 

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.  

 

 
JONGERENWERK DOCK3B 

In Lansingerland werkt OM samen met de lokale kerk om missionair actief te zijn. Jongerenwerk 

DOCK3B wordt gedreven door de diepe overtuiging dat iedere jongere de kans moet krijgen het 

Evangelie te horen. Daar zetten wij ons voor in, door in Lansingerland jonge christenen te 

mobiliseren en in beweging te brengen. Met hen reiken wij uit naar kinderen en jongeren die Jezus 

niet kennen. Deze doelgroep bereiken wij via maandelijkse sport- & spelprogramma's op vier vaste 

plekken in de wijken. Investeren in een relatie met elke jongere, geeft ons steeds meer mogelijkheden 

tot evangelisatie.  

 

Jongerenwerk DOCK3B vormt met christelijke jongeren een bruisende gemeenschap van 

volgelingen van Jezus. Wij willen hen inspireren, toerusten en verbinden om hen zo onderdeel te 

maken van Gods grote plan met deze wereld. 

 

 

Wij zijn op zoek naar een: 
 

Communicatiemedewerker 

 

VRIJWILLIGERSFUNCTIE (4 – 8 UUR PER WEEK)   

 

Werklocatie: Lansingerland   

 

 
WAT GA JE DOEN?    

Als communicatiemedewerker draag je bij aan de betrokkenheid van DOCK3B. Je zorgt ervoor dat 

de kerken, de Gemeente Lansingerland, kinderen, jongeren en hun ouders horen wat DOCK3B is en 

doet. Door mensen te inspireren en te mobiliseren met jouw communicatiemiddelen - en activiteiten 

- verbind je mensen aan onze missie.   

 

 

 

 

 

 

Lees verder op de volgende pagina ► 
 



 

  

WIE BEN JE?  

• Je bent christen en je wordt enthousiast van de missie van OM/DOCK3B 

• Je woont in Lansingerland of omgeving en bent verbonden met een kerk  

• Je hebt ervaring met het gebruik van Social Media (Facebook en Instagram)  

• Je hebt het verlangen om de missie en visie van DOCK3B uit te dragen om daarmee 

betrokkenheid toe te laten nemen  

• Je kan goed schrijven, ontwerpen en je bent creatief  

• Je bent vaardig in het werken met MailChimp of bent bereid dit te leren  

• Je bent vaardig in het werken met WordPress (website beheer) of bent bereid dit te leren 

• Je hebt het verlangen om persoonlijke geloofservaringen te delen en jongeren op te bouwen  

• Je neemt initiatief en werkt zelfstandig 

 

 
WAT BIEDEN WIJ  

• Een uitdagende rol binnen een vrijwilligersorganisatie die verbonden is met Operatie Mobilisatie 

• Onderdeel zijn van het team. Maandelijkse overleg en ‘connect’ momenten 

• Onderdeel van een groep christelijke jongeren uit verschillende kerken. Een veilige groep waar je 

jezelf kan zijn en je kan ontwikkelen, zowel persoonlijk als binnen je christelijk geloof 

• Er is ruimte voor geestelijke groei en discipelschap  

• Een rol waarbij jouw gaven, talenten en inzet verschil maken 

• Het kernteam zorgt voor visie en sturing. Jij hebt een uitvoerende rol  

• De mogelijkheid onderdeel te zijn van het verspreiden van het Evangelie onder jongeren  

 

 
INFORMATIE EN SOLLICITEREN    

Meer informatie? Neem contact op met Tamara Verboom via 06 29468721 of 
tamara.verboom@om.org. Je kunt je sollicitatiebrief met C.V. opsturen naar het kernteam van 
DOCK3B dock3b.nl@om.org.  

 

 


