Operatie Mobilisatie (OM) zet zich wereldwijd in om samen met lokale kerken het Evangelie te
verspreiden. Ruim 3100 mensen in meer dan 100 landen ondernemen dagelijks tal van
evangelisatieactiviteiten, van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie,
jongerenwerk en tieneractiviteiten. Een bekend voorbeeld is het zendingsschip Logos Hope.

Voor de versterking van ons Resourcing team zijn we op zoek naar een:

Online Marketeer
24-40 UUR

Werklocatie: Hilversum en Emmeloord

AFDELING RESOURCING

Het werk van de afdeling 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
Fondsenwerving
Evenementen
Mobilisatie

KERN VAN DE FUNCTIE

Als online marketeer ben je een expert op het gebied van social media en online advertising. Je
voornaamste taak is de ontwikkeling van een online marketingstrategie en het vergroten van het
online bereik van OM. Ook help je in het beheer van de website van OM.
WAT GA JE DOEN?

Als online marketeer ben je onder andere verantwoordelijk voor:
• de ontwikkeling van een online marketingstrategie (i.s.m. interne en externe specialisten)
• het strategisch inzetten van social media
• het opzetten van online advertentiecampagnes
• het analyseren en verwerken van de resultaten van online campagnes
• het realiseren van regelmatige ‘free publicity’ online
• het (gedeelde) beheer van de website van OM

WIE BEN JE?

•
•
•
•
•
•
•
•

je bent christen en hebt een hart voor zending en evangelisatie
je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
je hebt een relevante HBO of WO opleiding
je hebt kennis en inzicht in digitale communicatiemiddelen
je bent als een vis in het water op het gebied van social media
je beschikt over analytische, creatieve en communicatieve vaardigheden
je kan zelfstandig werken, bent gericht op optimale resultaten en flexibel ingesteld
beheersing van Adobe software, zoals InDesign en Photoshop is een pré

ARBEIDSVOORWAARDEN

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

OPERATIE MOBILISATIE IN NEDERLAND

Met meer dan 100 zendelingen op het veld en nog eens 80 medewerkers actief in Nederland, is
OM in Nederland een van de grotere kantoren van Operatie Mobilisatie. Het verlangen van OM is
dat steeds meer mensen worden bereikt met het Evangelie, met name zij die hier het minst
toegang toe hebben. In Nederland dragen we hieraan bij door mensen te mobiliseren om te bidden,
te geven of om zelf te gaan en actief het Evangelie te delen, waar ook ter wereld. Het zendingswerk
van OM in Nederland richt zich vooral op migranten en jongeren. Vanuit het verlangen om meer
mensen te bereiken met het Evangelie, heeft OM in Nederland de ambitie om te groeien zowel in
deelnemersaantallen als in het werven van fondsen.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Meindert Kramer, teamleider Marketing &
Communicatie, via 06 382 481 09 of meindert.kramer@om.org.
Je kunt je sollicitatiebrief met C.V. opsturen naar meindert.kramer@om.org.

