
   

Stichting Wereld Evangelisatie Nederland zoekt:

Stichting Wereld Evangelisatie Nederlan

Jezus Christus verkondigt in de hele wereld.

Als stichting zijn we dringend op 

webmaster. 

De webmaster zal de volgende taken uitvoeren:

U taak zal voornamelijk zijn om 

daarbij denken aan de website up to date houden, 

waarborgen en het goed laten functioneren van de website.

 

We zijn op zoek naar een webmaster

� Op oproep of vaste basis beschikbaar is.

� Ervaring heeft binnen de functie als webmaster.

� Goed zelfstandig kan werken.

� Actief deelneemt in kerk/gemeente.

� Achter de uitgangspunten en doelstellingen van de stichting staat.

� Jezus Christus als zijn/haar persoonlijke verlosser kent.

� Die zich geroepen weet door God om bij te dragen aan dit werk.

 

Wij als stichting bieden u: 

� Goede begeleiding. 

� Ruimte om je eigen tijd in te delen.

� Samen te werken met enthousiaste medegelovigen.

 

Bent u geïnteresseerd in deze functie? Neem dan contact op met ons kantoor. 

Telefoonnummer 0184-632003
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