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VACATURE 

 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn op zoek naar een  

Receptionist (vrijwilliger) 
8 uur per week 

 
Ben jij klantgericht en punctueel? Word een van onze nieuwe receptionisten en help onze bellers 
verder! 
 
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. 
 
Werklocatie: vanuit huis en regelmatig op kantoor in Naarden. 
 
Hoeveelheid: 8 uur per week. 
 
Vergoeding: Dit betreft een vrijwilliger functie met optionele onkostenvergoeding.  

Wat ga je doen? 
- Op een of meerdere momenten in de week (maandag van 10:00-12:00 uur en 19:30-21:00 

uur en op dinsdag en donderdag van 10:00-12:00 uur) neem jij de telefoon op bij AWM-
Charis.  

- Je beantwoord vragen over o.a. Charis, Gospel Truth, boeken en conferenties. 
- Je verbindt mensen die bellen voor gebed door met een telefoonbedienaar. 
- Je verwerkt informatie in ons online klantensysteem. 
- Je belt eventueel klanten na en doet mee met onze belacties. 

Wat verwachten we van je? 
- Je bent minimaal 8 uur per week beschikbaar 
- Werken met de computer is geen probleem voor je.  
- Je werkt minimaal een keer per maand in Naarden, daarnaast mag je ook vanuit huis aan de 

slag gaan. 
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- Je bent daarnaast aanwezig bij onze maandelijkse team meeting in Naarden. 
- Een commitment van minimaal een jaar (voor studenten een schooljaar). 

 

Wat wij jou kunnen 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. 
• In overleg is een vrijwilliger- of kilometer/reis vergoeding mogelijk. 
• Je ontvangt altijd als eerste de nieuwste in het Nederlands vertaalde boeken van Andrew 

Wommack. 
 
 
Interesse? Neem dan contact op met Stein Versluis, steinversluis@awmcharis.com  

+31 (0) 35 303 9485 
 
 
 


