VACATURE

We zijn op zoek naar een

HR-medewerker (m/v)
16 uur per week
Heb jij een hart voor mensen, en daarnaast ook administratieve skills? Gaat jouw hart sneller kloppen
van het onderwijs van Andrew Wommack? Dan is Andrew Wommack Ministries Nederland op zoek
naar jou!
Andrew Wommack Ministries (AWM) is een internationale organisatie, opgericht door Andrew
Wommack, een Amerikaans Bijbelleraar, die al sinds 1969 het Evangelie van Gods onvoorwaardelijke
liefde en genade onderwijst, zoals dat is opgetekend in het onwankelbaar fundament: Gods Woord,
de Bijbel. Met dit levens veranderend 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 meer
dan vijftig 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.
Bij AWM zijn momenteel 6 medewerkers in dienst; bij Charis 3 medewerkers. Verder werken er bij
beide organisaties tientallen vrijwilligers. Om de juridische en administratieve organisatie rond deze
medewerkers en vrijwilligers in goede banen te leiden, zoeken wij iemand met de nodige skills
daarvoor. Maar het moet zeker ook iemand zijn die een luisterend oor kan bieden, mensgericht is en
het hart op de juiste plaats waar het mensen betreft.
Werklocatie: Soms vanuit huis, maar voornamelijk op ons kantoor in Naarden.
Hoeveelheid: 16 uur per week, mogelijkheid voor meer in overleg
Vergoeding: Initieel een vrijwilligersfunctie; vergoeding optioneel en in goed overleg mogelijk.

Taken
•
•
•
•
•

Ondersteunen van vrijwilligers en medewerkers van Andrew Wommack Ministries en Charis
Bible College.
Beantwoorden van vragen van vrijwilligers en medewerkers voor wat betreft H.R.-zaken.
Vertrouwenspersoon als het gaat om problemen/confrontaties op de werkvloer.
Waar nodig, het voeren van persoonlijke gesprekken met medewerkers/vrijwilligers
Opstellen van contracten en overeenkomsten met medewerkers en vrijwilligers.
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•
•
•

Toezien op de uitvoering van policies en procedures, wanneer dat H.R.-zaken betreft.
Overzien, adviseren, opstellen en coördineren van vacatures.
Opstellen van juridische teksten en/of invullen van juridische formulieren.

Verwachtingen
•
•
•
•
•
•
•

Wij geloven dat iedereen die deelheeft 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 hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
Je werkt nauwkeurig en bent proactief.
Je beschikt over een flexibele werkhouding en bereid om soms waar nodig ook buiten
kantooruren te werken.
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, en kunt goed met mensen
omgaan.
Je denkt oplossingsgericht.

Ervaring
•
•
•

Je hebt ervaring op het gebied van H.R., financiën en (basis) juridische zaken, of bezit de
competentie om je daarin te specialiseren
Je kunt goed overweg met Office 365; bent goed bekend met Word, Excel, Teams, OneDrive,
Je bent sociaal, een echt mensen-mens.

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.
Ervaring opdoen in een geweldige vooruitstrevende wereldwijd opererende bediening.
Mogelijkheden tot volgen relevante training, onderwijs en zelfontwikkeling.
Je werkt in een team met gelijkgestemde collega’s.
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: Jan van der Horst, 035 303 9481
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