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.
Voor ons Short Term Mission (STM) team zijn we op zoek naar een:

Begeleider Short Term Mission (m/v)
24 UUR PER WEEK TOT FULLTIME

Werklocatie: Hilversum, Almere en/of Emmeloord

WAT WIJ ZOEKEN

Via de afdeling STM gaan deelnemers er voor korte tijd (max. 6-8 maanden) op uit om ergens ter
wereld mee te doen aan een outreach. Sommige geinteresseerden weten heel goed wat ze willen,
anderen hebben nog geen idee. Als deel van het team Short Term Mission heb je persoonlijk contact
met ze, help je ze de juiste plek te vinden en goed voorbereid op reis te gaan. Het gehele proces weet
je administratief op de juiste manier te verwerken.

WAT GA JE DOEN?

Als begeleider Short Term Mission ben je onder andere verantwoordelijk voor:
• Het informeren en begeleiden van deelnemers via e-mail, telefoon, whatsapp, post, skype en
persoonlijke gesprekken op locatie
• Het administratief verwerken van aanvragen en aanmeldingen
• Ontwikkelen en ouderhouden van internationale contacten
• Deelname aan OM activiteiten en gebedsdagen

Lees verder op de achterzijde ►

WIE BEN JE?

• Je bent christen en je wordt enthousiast van de missie van OM
• Vaardigheid in het aangaan, onderhouden en afronden van contacten met deelnemers
uit de breedte van de kerk
• (OM) zendingservaring is een pré
• Je kunt goed overweg met Outlook, Word en Excel en hebt geen hekel aan administratief werk
• Je kunt je schriftelijk en verbaal uitdrukken in het Engels

WAT BIEDEN WIJ?

•
•
•

Een klein maar enthousiast, deskundig en gedreven Short Term team om deel van uit te maken
Persoonlijke begeleiding, coaching en training om goed in je rol te komen.
Veel ruimte voor persoonlijke groei en je eigen inbreng

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 Menno Griffioen,
coördinator Short Term Mission, via 06 154 707 84.
Je kunt je motivatiebrief met C.V. opsturen naar Rob Boerma,
HR manager: rob.boerma@om.org

