Operatie Mobilisatie is een internationale zendingsorganisatie met als doel om mensenlevens en
gemeenschappen wereldwijd te veranderen door Jezus Christus. Operatie Mobilisatie (OM) doet
dit door Jezus Christus bekend te maken door het werven van mensen, middelen en gebed.
Voor onze tieneractiviteiten zijn wij op zoek naar een

Eventcoördinator TeenStreet
24 UUR PER WEEK

met passie voor tieners, geloof en organisatietalent
De tieneractiviteiten van OM omvatten TeenStreet en Teens in Mission. TeenStreet is een
jaarlijks terugkerend tienerevent in Duitsland waar ruim drieduizend tieners uit heel Europa
een week samenkomen om Jezus te leren kennen. Teens in Mission daagt tieners uit om te
groeien in hun geloof en die groei en dat geloof in het dagelijks leven handen en voeten te
geven. Hiervoor zoeken we hen op en organiseren we tienerevenementen en outreaches. We
trekken erop uit samen met kerken en gemeentes.
TeenStreet en Teens in Mission-medewerkers werken één vaste dag op kantoor, waarbij er
ruimte is om de andere uren op kantoor of vanuit eigen huis te werken. Momenteel is dit in
Hilversum.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als eventcoördinator ben je medeverantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de
Nederlandse deelname aan het tienerevent TeenStreet. Je werkt hierbij nauw samen met de
andere TeenStreet Coördinator. Gedurende het jaar ben je bezig om TeenStreet organisatorisch en administratief vorm te geven. Het geven van workshops en spreekbeurten aan
tienergroepen kan ook onderdeel zijn van deze functie. Twee keer per jaar vergader je een
weekend met alle Europese landen die TeenStreet organiseren.
De werkzaamheden zijn zeer divers, maar je kunt o.a. denken aan het volgende:

•
•
•
•
•
•
•
•

Organiseren van de PR
Up to date houden van de administratie
Vertaalwerk van Engels naar Nederlands
Diverse organisatorische werkzaamheden
Communicatie naar de deelnemers
Zorgdragen voor de nieuwsbrieven
Regelen van de betalingen
Inhoudelijk zorgdragen voor onze contactmomenten in Nederland
(zoals TeenStreet@Home en de trainingsdag)

WAT VOOR EVENTCOÖRDINATOR ZOEKEN WIJ?

Je hebt een passie voor tieners maar ook voor administratie. Je bent goed in organiseren en
coördineren. Je bent communicatief vaardig, waardoor je gemakkelijk contact maakt met de
doelgroep, ouders en jeugd-/ jongerenwerkers van kerkelijke gemeenschappen. Je hebt een
levend geloof en durft dit zichtbaar te maken.

COMPETENTIES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisatietalent
Zelfstandig werken
Vrijwilligersmanagement
Creatief en flexibel
Gedreven en gericht op groei
Ondernemend en besluitvaardig
Nauwkeurig en goed met details
Goed in dingen 'regelen’
Administratief sterk

ARBEIDSVOORWAARDEN

Werken bij Operatie Mobilisatie doe je niet alleen, maar met steun van een achterban. Die
achterban is nodig om voor je te bidden en je financieel te steunen. Op basis van dit support
ontvang je salaris. We verwachten dat je met ondersteuning van OM deze supportwerving zelf
vorm en inhoud geeft. Bij voorkeur heb je een kerkelijke gemeente achter je staan die het
werken bij Operatie Mobilisatie Nederland ondersteunt en je uitzendt als zendingswerker.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN

Meer informatie? Neem contact op met Corné Burger, Teamleider Mobilisatie, 06 445 317 51.
Je kunt ook direct solliciteren door een motivatiebrief met CV te mailen naar Rob Boerma,
HR manager, rob.boerma@om.org.

