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VACATURE 

 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn op zoek naar een  

Vertaler-tekstschrijver (vrijwilliger) 
8 uur per week 

 
Ben je enthousiast over het onderwijs van Andrew en onze andere leraren? Ben je daarnaast een 
goede communicator en help je anderen om hun boodschap goed te verwoorden? Misschien ben jij 
wel de nieuwe vertaler-tekstschrijver waar wij naar op zoek zijn! 
 
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. 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. Wij 
willen met dit onderwijs alle Nederlandstalige gebieden bereiken.  
 
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. 
Charis Bible College en Andrew Wommack Ministries zijn sterk verweven met elkaar en we trekken 
gezamenlijk op vanuit onze vestiging in Naarden. 
 
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? 
- Je vertaalt geschreven teksten uit het Engels naar het Nederlands, zoals nieuwsbriefartikelen, 

teksten van flyers, etc. 
- Je stelt brieven, e-mails en andere teksten op in het Nederlands.  

Wat kun je? 
- Je begrijpt Engels uitstekend. 
- Je beschikt over een uitstekende Nederlandse taalvaardigheid. 
- Ervaring op het gebied van marketing en communicatie is een pré.   
- Werken met de computer is geen probleem voor je.  

Wat verwachten we van je? 
- Je bent minimaal 8 uur per week beschikbaar.  
- Je haakt maandelijks aan bij een team meeting (online of op locatie in Naarden). 
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- Een commitment voor minimaal 1 jaar (voor studenten een schooljaar).  

Wat kunnen we jou 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 
 


