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We zijn op zoek naar een 

Design en grafisch vormgever (m/v) 
4 uur per week. 

 

Ben jij de creatieve topper die staat te trappelen om de boodschap van genade te verspreiden en heb jij passie 
voor design en grafische vormgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou! Van nature ben jij een ras-designer, wat 
goed uitkomt! Het gros van de werkzaamheden zal namelijk bestaan uit het ontwerpen van social content en 
drukwerk. 

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 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 van God voor alle mensen en Gods onvoorwaardelijke genade die we 
ontvangen door geloof in Jezus Christus, Gods Zoon. 

Werklocatie: Naarden 

Dit betreft een vrijwilligersvacature 

TAKEN 

§ Ontwerpen social content voor diverse mediakanalen 
§ Ontwikkelen drukwerk als brochure, flyers e.d. 
§ Ontwerpen van maandelijkse digitale nieuwsbrief 
§ Vormgeving website van Andrew Wommack Ministries. 

VERWACHTINGEN 

§ Je houdt van Jezus en hebt passie voor de verspreiding van het evangelie 
§ Je hebt aantoonbare vaardigheden/ervaring met design en grafische vormgeving 
§ Je bent fijngevoelig voor het eindresultaat wat betreft kwaliteit en presentatie 
§ Kennis van en/of ervaring met het onderwijs van Andrew Wommack is een pré 
§ Je bent flexibel, stressbestendig en leergierig 
§ Je denkt oplossingsgericht 

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  
 
 
 
 
 

VACATURE 
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ERVARING 

§ Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met Adobe InDesign en Adobe Photoshop 
§ Je hebt ervaring met het plaatsen van content via social mediakanalen  
§ Je hebt kennis van WordPress 

WAT BIEDEN WIJ 

§ 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 maakt deel uit van het marketing team 
§ 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  

 

 

 

 

 

 

 


