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Open Doors organiseert gebeds- en ontmoetingsreizen naar 

landen waar christenen worden vervolgd om lokale gelovigen te 

bemoedigen en hen te laten merken dat ze er niet alleen voor 

staan. Daarnaast stimuleren we reizigers om de verhalen en 

boodschappen van de vervolgde kerk door te geven aan hun 

eigen omgeving en gemeente.  

 

WAT GA JIJ DOEN? 
Als medewerker Reizen organiseer je reizen voor groepen en individuen. Daarnaast ben je 

verantwoordelijk voor het regelen van internationale sprekers voor evenementen van Open Doors 

(bijvoorbeeld voor de Open Doors-dag) 

• Je plant de reizen en regelt alles voor de reis van begin tot eind. Je hebt hiervoor ook contact met 

onze veldcollega's over onder meer het reisprogramma en de accommodatie. 

• Je houdt contact met de reizigers vanaf aanmelding en instructiedagen tot aan hun terugkeer in 

Nederland en de debriefingsavond daarna. 

• Gegevens van nieuwe reizigers verwerk je in ons datasysteem Salesforce.  

• Waar nodig ben je beschikbaar voor bijkomende werkzaamheden zoals het organiseren van 

virtuele reizen in samenwerking met onze videocollega’s. 

• In samenwerking met de marketing- en communicatiemedewerkers maak je de reizen bekend bij 

onze achterban. 

• Je bent bereid om ongeveer één keer per jaar als reisleider mee te gaan met een reis. 

• Vanuit ons kantoor ben jij het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met het regelen van 

internationale sprekers voor onze activiteiten en evenementen. Je stemt data af, zorgt dat er altijd 

iemand is om hen te begeleiden tijdens hun tijd in Nederland en je bent verantwoordelijk voor het 

regelen van een hotel. In overleg met de collega’s van team Concepten & Beleving stel je een 

passend dag-/weekprogramma op. 

 
WAT VRAGEN WIJ VAN JOU? 
Voor het werken bij Open Doors vragen we van onze medewerkers dat je leeft en werkt vanuit je 

geloof, actief lid bent van een kerk of gemeente en dat je je verbonden voelt met de vervolgde kerk. 

 

Voor deze functie zien we daarnaast graag dat je beschikt over de volgende kennis, vaardigheden en 

eigenschappen: 

• Je hebt minimaal een MBO+ werk- en denkniveau en een aantal jaren relevante werkervaring.  

• Je kunt goed plannen, organiseren en overzicht bewaren. 

• Je bent proactief, sociaal, flexibel en kunt zowel goed samenwerken als zelfstandig aan de slag.  

• Je kunt goed omgaan met een wisselende werkdruk en bent bereid om zo nu en dan in het 

weekend of ’s avonds te werken. 

• Je bent servicegericht en cultuursensitief. 

• Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands en in het Engels. 

 
  

Open Doors zoekt een 

 

Medewerker Reizen 
32 uur per week 

Open Doors is een 

internationale christelijke 

organisatie die wereldwijd 

vervolgde christenen 

ondersteunt. 

 

We verspreiden bijbels en 

boeken, trainen kerkleiders 

en geven praktische hulp. 

 

Ons kantoor in Nederland 

(Ermelo) zet zich specifiek 

in voor gebed, 

bewustwording en 

fondsenwerving in 

Nederland, om daarmee 

het veldwerk mogelijk te 

maken. 
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HOE WERKEN WIJ? 
Dit is Gods werk, wij zijn Zijn medearbeiders, we doen ons werk in afhankelijkheid van Hem! Gebed 

neemt een grote plaats in binnen onze organisatie. We maken effectief gebruik van elkaars kennis en 

talenten. We bouwen aan hoge professionaliteit en kwaliteit, we nemen verantwoordelijkheid en zijn 

daarop aanspreekbaar. Tegelijkertijd denken we met elkaar mee en zetten we samen de schouders 

eronder. De structuur is een hulpmiddel, met zo kort mogelijke lijnen. Efficiënt overleg en heldere 

besluitvorming vinden we belangrijk. 

 

Werken bij Open Doors geeft je een unieke kans om de vervolgde kerk te ondersteunen met jouw 

talenten. Op ons kantoor in Ermelo werken we met zo’n vijftig collega’s. Het is mogelijk om een deel van 

je werktijd te werken vanuit huis. Daarnaast bieden we je een eigen werkplek op ons nieuwe kantoor. 

Voor deze functie krijg je een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling. De functie is ingeschaald 

in schaal 8 met een minimum salaris van € 2.757,- en maximaal € 3.701,- bruto per maand (bij een 

fulltime dienstverband van 40 uur).  

 

SOLLICITEREN? 

Heb je interesse? Stuur dan zo snel mogelijk een korte motivatie en je CV naar 

Open Doors Nederland, via vacature@opendoors.nl.  

 

Voor meer informatie over de functie of de procedure kun je contact opnemen 

met team HR via vacature@opendoors.nl of 0341-465000.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


