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Over Interserve 

Interserve Nederland is onderdeel van een internationale, interkerkelijke gemeenschap 

van christenen met het doel om de meest behoeftigen in Azie en de Arabische wereld te 

dienen in elk onderdeel van hun leven en Jezus Christus bekend te maken. Dit doen wij in 

nauwe samenwerking met de wereldwijde kerk. Onze visie is dat levens en 

gemeenschappen transformeren door een ontmoeting met Jezus Christus.  Samen willen 

we Jezus volgen, samen steeds meer leren wat dit betekent en ook anderen helpen een 

discipel van Jezus te zijn. 

 

Interserve mobiliseert, traint en ondersteunt hiertoe professionals en hun achterban die 

zich identificeren met de visie en doelstelling van Interserve en door hun beroep hieraan 

uiting willen geven middels een plaatsing in buiten- of binnenland.  

Uitzendingen  

Omdat een goede selectie en begeleiding van onze uitgezonden partners heel cruciaal is 

in het uitleven van onze missie, zoeken wij een nieuwe Begeleider Uitzendingen.  

De Begeleider Uitzendingen richt zich op het selecteren, voorbereiden, trainen, plaatsen, 

begeleiden en hulp bij terugkeer van mensen die voor korte of voor lange termijn zijn 

uitgezonden. Dit gebeurt in goed overleg en samenwerking met de Coördinator 

Uitzendingen en de rest van het kantoorteam. 

 

Verantwoordelijkheden 

De verantwoordelijkheden van de  Begeleider Uitzendingen zijn: 

1. Uitvoering van het selectieproces en plaatsing van kandidaat-zendingswerkers 

 

• Coordineren van selectieproces op basis van  vastgelegde criteria,  

• Zorgen voor helderheid bij alle betrokkenen over de procedure in de diverse 

stadia 

• Selectie van kandidaat-werkers voor Lange en Korte Termijn, in 

samenwerking met de collega’s van uitzendingen en de selectiecommissie 

(vrijwillige betrokkenen die meedoen in de selectiegesprekken) 

 

2. Begeleiding van kandidaten tijdens de voorbereiding 

• Regelmatige contactmomenten met kandidaten 

• Inzicht verkrijgen in de persoon, zijn bekwaamheid, mogelijkheden en 

voorkeuren 

• Contact met kandidaat en buitenland over mogelijke plaatsing 

• Regelmatige communicatie en afstemming met de Coördinator in het 

ontvangende land 

• Het vinden van een passende plaatsing 

• Goede administratie voeren over alle processen in Salesforce en in ons 

eigen programma. 

• Meehelpen met het organiseren van oriëntatiecursussen voor alle 

aangenomen kandidaten 

• Het oprichten en begeleiden van de Thuisfrontcommissie. 

 



3. Begeleiding van partners tijdens en na de uitzending 

• Regelmatig contact met - partners die in het buitenland wonen en werken 

• Het doen van veldbezoeken 

• Het organiseren van ontmoetingsmomenten, met bijvoorbeeld ouders, TC-

leden en partners die met verlof zijn in Nederland.  

 

4. Overige werkzaamheden 

• Het bijwonen van en bijdragen aan relevantie vergaderingen 

• Contacten onderhouden met externe organisaties en betrokkenen 

• Het bezoeken van relevante internationale conferenties 

• Contacten onderhouden met de zendende gemeentes  

• Het organiseren van workshops voor Thuisfrontcommissies 

 

Profiel 

• Overtuigd christen en actief betrokken in een christelijke 

geloofsgemeenschap 

• Sterke interesse en bij voorkeur ervaring in zending en ontwikkelingswerk in 

binnen- en buitenland 

• Stemt van harte in met de geloofsbasis van Interserve 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en 

geschrift 

• Affiniteit met selectie, begeleiding, coaching of P&O 

• Gezonde mix van mens gerichtheid en procesgerichtheid. 

• HBO werk- en denkniveau 

• Proactief en zelfstandig 

• Sociaal vaardig, servicegericht en goed in staat om in teamverband te 

werken 

• Kennis van de kerkelijke kaart van Nederland en in staat respectvol om te 

gaan met verschillende kerkelijke achtergronden 

De Begeleider Uitzendingen werkt samen met de andere begeleiders en legt 

verantwoording af aan de Coördinator Uitzendingen. Voor je werk heb je overleg met de 

andere vakdisciplines binnen het Interserve kantoor en met het wereldwijde netwerk van 

Interserve Internationaal 

Overig 

Deze functie is ingeschaald in schaal 8 van de regeling voor kerkelijk medewerkers van de 

Protestantse Kerk in Nederland. 

Het werken in avonduren en in het weekend is onderdeel van de functie. 

Belangstelling? 

Ben je enthousiast (geworden) over deze mooie rol en wil je solliciteren, stuur dan je 

motivatiebrief en CV uiterlijk maandag 6 september 2021 naar info@interserve.nl 
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