NET Foundation is wereldwijd betrokken bij de toerusting en bemoediging van
lekenvoorgangers en evangelisten in gesloten landen en afgelegen gebieden. We doen dat
face to face via onze eigen studiecentra en online in samenwerking met partneropleidingen.
In verband met de uitbreiding van ons werk zijn we op zoek naar een

Programmacoördinator Partnerscholen (0,6 fte)
die verantwoordelijk zal zijn voor het:
•
•
•
•
•

Voorlichten, trainen en adviseren van onze partnerscholen met betrekking tot online
onderwijs en technologie
Aanbieden van de online NET Courses bij onze huidige en toekomstige
partnerscholen
Onderhouden van relaties met partnerscholen in binnen- en buitenland
Ontwikkelen van trainingen ten behoeve van partnerscholen
Aansturen van lokale medewerkers

Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Van harte betrokken bij het werk in Gods Koninkrijk, waarbij je de identiteit en missie
van onze organisatie onderschrijft
Je beschikt over crossculturele internationale ervaring
Je hebt affiniteit met onderwijs en/of ICT
Een wo/hbo werk- en denkniveau
Een zelfstandige, resultaatgerichte mentaliteit
Een goede beheersing van de Engels taal; Spaans is een pre
De bereidheid om regelmatig partnerscholen te bezoeken

Ons aanbod:
Werken bij NET Foundation betekent intensief betrokken zijn bij de wereldwijde kerk. We
bieden een veelzijdige en interessante functie waarbij je ook veel spart met collega’s. Ons
kantoor bevindt zich in Apeldoorn. Gedeeltelijk vanuit huis werken is mogelijk. Salaris is
afhankelijk van opleiding en ervaring. De aanstelling is in eerste instantie voor 0,6 fte, met
de ambitie dit uit te breiden.
Op onze website www.netfoundation.nl vind je meer informatie over onze doelstellingen en
activiteiten. Voldoe je aan het bovenstaande profiel en heb je interesse voor deze functie?
Dan zien wij jouw cv en motivatie graag tegemoet. Tot en met 5 februari 2019 kun je een
sollicitatie per mail (vacatures@netfoundation.nl) richten aan: NET Foundation, t.a.v. de heer
R.H. Warnaar. Voor meer informatie kun je de heer Warnaar bellen: 06-29332873. De eerste
gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 13 februari a.s.

