Operatie Mobilisatie is een internationale zendingsorganisatie. Wij geloven dat
het Evangelie van Jezus Christus leven geeft. Wanneer mensen als gemeenschap
samen Jezus volgen heeft dit impact op de hele omgeving. Daar gaan
we voor: Jezus die levens verandert, levens die gemeenschappen veranderen,
gemeenschappen die de wereld veranderen!
Voor de afdeling HR zijn we op zoek naar een:

HR Professional
Full time

Onder leiding van onze HR manager pak je alle HR gerelateerde taken op; aannameprocessen,
doorstroom en uitstroom, verzuimbegeleiding en arbowerkzaamheden.
Werklocatie: Emmeloord en Hilversum

OPERATIE MOBILISATIE IN NEDERLAND

Met meer dan 100 zendelingen op het zendingsveld en nog eens 80 medewerkers actief in
Nederland is OM in Nederland één van de grotere landen in de OM wereld. Operatie Mobilisatie
verlangt ernaar dat steeds meer mensen, in het bijzonder de minst bereikten, worden bereikt met
het Evangelie. Daarvoor mobiliseren we in Nederland mensen die actief het Evangelie willen delen
waar ook ter wereld, gebed, geld en anderen middelen. Vanuit het verlangen om meer impact te
hebben in het bereiken van de onbereikten heeft OM in Nederland de ambitie om te groeien in
deelnemersaantallen en te groeien in het werven van fondsen. In Nederland richt het
zendingswerk van OM zich specifiek op migranten en jongeren.

AFDELING HR

Het werk van de afdeling HR is gericht op zorgvuldig begeleiden van alle werving en
selectieprocessen, People Care, HR advisering en alle administratieve HR processen. De afdeling
HR bestaat uit de volgende onderdelen:
•

Long Term Mission

•

Short Term Mission

•

People Care

•

HR advisering

•

Loon administratie

KERN VAN DE FUNCTIE

Samen met twee andere HR professionals draag je zorg voor zorgvuldige werving en
selectieprocessen van de mensen die gemobiliseerd worden om langere tijd naar het zendingsveld
te gaan of medewerkers die in Nederland bij OM komen werken. Daarnaast ben je samen met onze
HR manager verantwoordelijk voor alle ondersteunende HR dienstverlening. Dit bestaat o.a. uit de
bedrijfshulpverlening, Arbo beleid en uitvoering, vitaliteit & verzuimbegeleiding en training &
ontwikkeling voor de medewerkers in Nederland.
Door jouw bijdrage kunnen we de HR dienstverlening een groei laten doormaken in kwaliteit en
kwantiteit.
PROFIEL

Je bent zelfstandig, resultaatgericht, pro actief, communicatief vaardig, klantgericht en kunt goed
samenwerken.
VEREISTEN

- Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding Personeel en Arbeid of gelijkwaardig;
- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als HR adviseur;
- Actuele kennis van de arbeidswet- en regelgeving in Nederland;
- Kennis van OM Internationaal en de OM-velden is een pré;
- Goede beheersing van het Nederlands en Engels.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Van Operatie Mobilisatie krijg je een afgesproken salaris voor je werkzaamheden. We vragen van
je om een persoonlijk support team op te zetten om fondsen te werven voor onze missie.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN

Solliciteren kan door het schrijven van een motivatiebrief met CV aan rob.boerma@om.org .
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Rob Boerma, HR manager, 0527 615 607.

