
 

 

 

Mobiliser   0,5 FTE (19 uur) 

Wil jij je inzetten om mensen te vinden die via hun beroep de zending in willen en 

voor hen een draagvlak in kerken te creëren? Zet dan je geloof aan het werk bij In-

terserve! 

 

Over Interserve 

 

Interserve Nederland is onderdeel van een internationale, interkerkelijke gemeenschap van christe-

nen met het doel om de meest behoeftigen in Azië en de Arabische wereld te dienen, in elk onderdeel 

van hun leven en Jezus Christus aan hen bekend te maken. Dit doet Interserve  in nauwe samenwer-

king met de wereldwijde kerk.  

 
Onze visie is dat levens en gemeenschappen transformeren door een ontmoeting met Jezus Chris-

tus.  Samen willen we Jezus volgen, samen steeds meer leren wat dit betekent en ook anderen hel-

pen Jezus te volgen. 

 

Interserve mobiliseert, traint en ondersteunt hiertoe professionals en hun achterban die zich identifi-

ceren met de visie en doelstelling van Interserve en die door hun beroep hieraan uiting willen geven 

middels een plaatsing in buiten- of binnenland.  
  

Mobilising 

 

Jij maakt jonge én ervaren professionals met een interesse in zending enthousiast voor uitzending 

via Interserve naar de Aziatische  of Arabische wereld of voor werk onder migranten uit die regio’s in 

Europa, inclusief Nederland.  
Kerken en gemeenten mobiliseer jij om professionals voor lange of korte termijn uit te zenden in sa-

menwerking met Interserve.  

Je bent goed in communiceren en “werft” zowel  online (via  websites en sociale platformen) alsook 

op plaatsen en evenementen waar de doelgroepen van Interserve samenkomen.  
 

Taken en verantwoordelijkheden 

 

• Informeren van professionals, die Christus bekend willen maken en die hun medemens ook 

praktisch willen dienen, over mogelijkheden van uitzending en/of training door Interserve;  

• Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops organiseren; 

• Adverteren via online en offline media;  

• Initiëren en organiseren van standwerk bij  evenementen en conferenties; 

• Mede organiseren van mobiliserende evenementen in kerken en gemeenten; 

• Aansturen van vrijwilligers en ambassadeurs betreffende mobiliserende activiteiten; 

• Informatieaanvragen behandelen en follow-up hiervan regelen;  

• Oriënterende gesprekken voeren met belangstellenden; 

• Plannen en rapportages/verslagen schrijven; 



 

 

• Je creëert draagvlak in kerken en geloofsgemeenschappen om een “ontmoeting met Jezus” 

mogelijk te maken onder mensen uit Azië en de Arabische Wereld in samenwerking met In-

terserve. 

 

Profiel 

 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van 

communicatie, marketing of HRM;  

• Jouw achtergrond stelt je in staat om je in te leven in de professionals die potentieel inte-

resse hebben in een uitzending met  Interserve;   

• Je bent een “zelfstarter” maar functioneert ook goed in teamverband; 

• Jouw verbale en geschreven communicatie in Nederlands en Engels is aansprekend en ef-

fectief; 

• Natuurlijk weet je ook social media effectief in te zetten als deel van jouw communicatie-

strategie; 

• Je stemt in met de geloofsbasis van Interserve; 

• Je bent geloofwaardig voor de doelgroep als overtuigd christen en actief betrokken in de ei-

gen gemeente;  

• Ervaring in zendings- of ontwikkelingswerk is een pré. 

 

Overige 

 

Deze functie is ingeschaald in schaal 8 van de regeling voor kerkelijk medewerkers PKN. Het werken 

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

Voor nadere informatie of sollicitatie info@interserve.nl 

Deze vacature staat open totdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden. 

 


