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 activiteiten,
van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie, jongerenwerk en
tieneractiviteiten. Een bekend voorbeeld is het zendingsschip Logos Hope.
Ter versterking van de afdeling HR zijn wij op zoek naar een:

HR medewerker
24 UUR
Werklocatie: Emmeloord

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.

AFDELING HR

De afdeling HR van Operatie Mobilisatie verzorgt alle aanname- en begeleidingsprocessen voor
mensen die betrokken willen zijn bij zending of willen werken bij Operatie Mobilisatie. Dit kan
betrekking hebben op het invullen van vacatures in Nederland of uitzending naar een ander land
voor kortere of langere termijn. Binnen deze afdeling hebben we behoefte aan extra
administratieve ondersteuning. De afdeling HR bestaat uit:
• HR in Nederland
• Short term mission
• Long term mission
• People care

WAT ZOEKEN WIJ?

We zoeken een HR medewerker die gedreven is om alle administratieve ondersteuning te
verzorgen die nodig is voor de uitzending van zendelingen naar het buitenland. Je werkt vooral
voor de afdelingen Short term en Long Term Mission maar bent breder inzetbaar als jouw
ondersteunende talent elders nodig is.
WAT GA JE DOEN?

Als HR medewerker…
• zorgt je voor het invoeren van gegevens in het CRM systeem
• ondersteun je het proces van verzekeringen en financiën
• stel je begrotingen op voor kandidaat zendelingen
• verzorg je deelnemersregistratie
• bewaak je deadlines binnen de verschillende processen
• controleer je aangeleverde of gevraagde gegevens op juistheid
• bezoek je OM NL activiteiten en gebedsdagen
WIE BEN JE?

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• Je bent instaat overzicht te bewaren maar ook gedetailleerd te werken
• Je kunt goed overweg met de computer, Word en Excel
• Je beheerst de Engelse taal redelijk
• Je bent instaat om te werken als onderdeel van een groter team
• Je beschikt over een redelijke mate stressbestendigheid
• Je hebt MBO werk- en denkniveau
WAT BIEDEN WIJ?

• Een inspirerende werkomgeving als onderdeel van een internationale zendingsbeweging
• Persoonlijke begeleiding om goed in je rol te komen
• 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. 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:
Rob Boerma, HR Manager 0527-615 607.
Je kunt je sollicitatiebrief met CV opsturen naar rob.boerma@om.org

