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We zijn op zoek naar een 

AWM-Charis Facility manager (m/v) 
4 - 8 uur per week. 

Ben jij een facilitaire professional in hart en nier en een goed gevoel voor dienstverlening in de meeste brede 
zin van het woord?  Zoek je een mooie dynamische organisatie waar jij jouw kennis en ervaring kunt delen?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Andrew Wommack Ministries is een internationale organisatie. Andrew Wommack onderwijst sinds 1969 het 
Evangelie van Gods onvoorwaardelijke liefde en genade uit de Bijbel. Hij is getrouwd met Jamie en heeft twee 
zonen. Wereldwijd bereikt Andrew miljarden mensen, onder andere door zijn radio- en televisie-uitzendingen 
van ‘The Gospel Truth’. Deze worden ook in Nederland uitgezonden via diverse kanalen. De basis van de 
boodschap van Andrew Wommack ligt in de liefde en genade van God en de kracht die verscholen ligt in Gods 
Geest die aan ons is gegeven, doordat we geloven in Jezus Christus, Gods Zoon. In 1994 is Andrew ook gestart 
met Charis Bible College in Colorado en inmiddels zijn er meer dan 60 scholen wereldwijd waaronder ook sinds 
2010 in Naarden, deze scholen zijn onderdeel van de wereldwijde bediening. 

Werklocatie: Naarden 

Dit betreft initieel een vrijwilligersvacature 

TAKEN 

§ Je bent verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen binnen ons gebouw 
§ Werkt hiervoor in nauw overleg met conciërge/ onderhoudsteams.  
§ Je houdt overzicht en overlegd met diverse teamhoofden die het gebouw benutten  
§ Coördineert en overziet onderhoud werkzaamheden, milieu, BHV & veiligheid/beveiliging 
§ Coördineren en overziet voorziening van kantoor voorraden en afvalverwerking  
§ Coördineren van interne verhuizingen of verbouwingen 
§ Plannen en bijhouden van schoonmaak en onderhoud gebouw 

VERWACHTINGEN 

§ Je houdt van Jezus en hebt passie voor de verspreiding van het evangelie 
§ Je hebt ervaring in facility management. 
§ Kennis en/of ervaring met het onderwijs van Andrew Wommack is een pré; 
§ Je bent flexibel, stressbestendig en leergierig 
§ Je denkt oplossingsgericht 
§ Je bent fijngevoelig voor het eindresultaat wat betreft kwaliteit en presentatie. 

 
 
 
 
 

VACATURE 
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ERVARING 

• Werkervaring in een soortgelijke functie is een pre; echter passie en affiniteit met het 
vakgebied is nog belangrijker; 

• Je bent op zoek naar een functie waarin je het leuk vindt om dienstbaar te zijn aan collega’s 
en het doel en visie van onze bediening 

• Rijbewijs B. 
 

WAT BIEDEN WIJ 

§ Je bent onderdeel van Gods missie 
§ Je bent onderdeel van een wereldwijde organisatie waarin je zeer gewaardeerd wordt 
§ Je hebt ruimte voor je eigen inbreng en ideeën 
§ Onderwijs en opleiding mogelijkheden  
§ Je ontvangt altijd als eerst de nieuwste 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: Marijke Lamers, 035 533 8875 

 


