VACATURE

We zijn op zoek naar een

Event medewerker (m/v)
4 uur per week
Ben je enthousiast over het onderwijs van Andrew Wommack en Charis Bible College en vervul je
graag een dienende rol? Ben jij een kei in het organiseren en voorbereiden van grote en kleine
events? Dan zoeken wij jou!
Andrew Wommack Ministries is een internationale organisatie. Andrew Wommack is een
Amerikaans Bijbelleraar en onderwijst al sinds 1969 het Evangelie van Gods onvoorwaardelijke liefde
en genade, zoals dat is opgetekend in het onwankelbaar fundament: Gods Woord, de Bijbel. Met dit
levensveranderend onderwijs bereikt Andrew wereldwijd miljoenen mensen, onder andere door het
uitgeven van boeken en door zijn radio- en televisie-uitzendingen van ‘The Gospel Truth’. Deze zijn
ook in Nederland te zien via diverse kanalen. De basis van de boodschap van Andrew Wommack ligt
in de liefde van God voor alle mensen, en Gods onvoorwaardelijke genade die we ontvangen door
geloof in Jezus Christus. De visie van Andrew Wommack Ministries Nederland is, dat we met dit
‘Ware Evangelie’ ver uitreiken naar alle Nederlandstalige gebieden.
In 1994 is Andrew ook gestart met Charis Bible College in Colorado (USA) en inmiddels zijn er
tientallen scholen wereldwijd, waaronder ook - sinds 2010 - in Naarden. De visie van Charis Bible
College luidt: Waar levens veranderen en leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert.
Werklocatie: vanuit huis en op ons kantoor in Naarden.
Hoeveelheid: gemiddeld 4 uur per week (met een piek rond de evenementen; 8 tot 10 per jaar)
Deze vacature richt zich op een Event medewerker voor de evenementen van Charis Bible College en
Andrew Wommack Ministies. De evenementen zijn breed omvattend, van open dagen tot
conferenties met gastsprekers uit binnen- en buitenland. Het gaat om een vrijwilligersvacature.
Vergoeding: Dit betreft een vrijwilligersfunctie

Taken
•
•
•

Het voorbereiden en aansturen van de werkzaamheden met betrekking tot
eventmanagement
Communicatie naar eigen en andere afdelingen m.b.t. de evenementen
Het met je team organiseren van evenementen van A tot Z: dit varieert van open dagen van
Charis Bible College tot conferenties van Andrew Wommack Ministries
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Verwachtingen
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij geloven dat iedereen die deel heeft aan de organisatie een schakel is in het geheel om
onze visie te verwezenlijken. Daarom is het voor ons van belang dat je van Jezus houdt en
een passie hebt voor de verspreiding van het evangelie.
Kennis van het onderwijs van Andrew Wommack en Charis Bible College.
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een goede beheersing
van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Je werkt nauwkeurig.
Je kunt goed overweg met Office 365, met name met Word, Excel, One Drive
Je bent stressbestendig
Je beschikt over een flexibele werkhouding en bent bereid om nieuwe dingen te leren.
Je bent bereid om fysiek aanwezig te zijn bij de evenementen; vaak ook ’s avonds of in het
weekend

Ervaring
•
•

Je hebt ervaring met het organiseren van evenementen.
Je beschikt over computervaardigheden

Wat wij bieden
•
•
•
•

Je bent onderdeel van Gods missie die wordt uitgedragen door Andrew Wommack Ministries
Nederland
Je bent een zeer gewaardeerd onderdeel van een wereldwijde organisatie, bouwend aan
Gods Koninkrijk
Je hebt ruimte voor je eigen inbreng en ideeën
Je ontvangt altijd als eerste de nieuwste in het Nederlands vertaalde boeken van Andrew
Wommack

Informatie en solliciteren
Stuur je motivatiebrief met CV op naar info.nl@awmcharis.com. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met: Allart Lok, 035 533 8875
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