Verlang je ernaar om deze wereld een betere plek te maken? Ben
je op zoek naar een plek waar je jouw inzicht en talenten in kunt
zetten voor een doel waar je in gelooft? 4M is een beweging die
jaarlijks vele weekenden en events organiseert. De beweging
beslaat vier terreinen: De 4e Musketier, die zich richt op mannen
en vaderschap, Arise, dat zich richt op vrouwen, de Muskathlon,
die zich richt op de strijd tegen gerechtigheid en LIFE, een
netwerk dat erop is gericht ondernemers te versterken. Vanuit het
officeteam wordt de hele beweging gefaciliteerd.
Eén van onze collega’s gaat ons verlaten. Daarom zijn wij per direct op zoek naar een:

Operationeel medewerker (m/v)
(Betaalde functie voor 32 uur per week (0,8 fte)
Als operationeel medewerker ben je onderdeel van het officeteam van 4M Nederland. Je
verzorgt en begeleidt vanuit het kantoor in Zwolle de voorbereiding van alle weekenden voor
mannen en vrouwen. Dit betreft de karakterweekenden voor mannen, de vader-tiener
weekenden, de Arise weekenden en de leadership challenges.
Taken en verantwoordelijkheden
Je maakt onderdeel uit van het officeteam en ondersteund de teamleiders en projectleiders
bij de voorbereiding van de verschillende weekenden. Daarbij verzorg je de administratieve
handling, bewaakt de planningen, verzorgt de inkoop (denk aan vliegtickets, boten, bussen,
voedsel en materialen) en de afstemming met de verschillende teams.
Profiel
Jij bent een enthousiaste servicegerichte medewerker met hart voor God en mensen. Je
leeft en werkt vanuit een levende relatie met Jezus.
Je werkt nauwkeurig, kunt goed samenwerken en je bent servicegericht. Je kan goed
plannen en werkt graag met ‘lijstjes’. Je beheerst Nederlandse taal en spreekt vloeiend
Engels. Je hebt uitstekende beheersing van PC, en veel ervaring met Google Suite en/of
Microsoft Office.
Deelname aan minimaal één activiteit van de 4e Musketier is een absolute pre.
Locatie
Je werkt hoofdzakelijk op kantoor in Zwolle, maar ook een dag per week op ons kantoor in
Enschede. Een dag per week thuiswerken hoort eventueel tot de mogelijkheden.
Dienstverband
Vast | Uren: 32 uur (0,8 fte)
Je werkt in principe tijdens kantooruren, maar houdt rekening met af en toe wisselende
werktijden.
Sollicitatie
Herken je jezelf in het profiel en kom je graag meebouwen binnen 4M? Stuur dan je CV en
motivatiebrief voor 1 juni 2019 naar Jan van Harten (j.vanharten@de4emusketier.nl)

