
 
 
Over ons: 
24-7 Prayer NL is een jonge beweging met als missie kerken, communities en 
studenten door gebed te bewegen naar missie en rechtvaardigheid. 
 
Afgelopen vijf jaar zijn we vooral werkzaam geweest onder studenten en 
ondersteunden we honderden 24-7 gebedsinitiatieven waardoor vele jonge 
mensen op een nieuwe en frisse manier een ontmoeting hadden met Jezus. 
Daarnaast stuurden we +100 jonge mensen op missie door heel Europa én in 
eigen land. We ontwikkelden diverse materialen (waaronder de Prayer Course) 
die mensen helpen hun gebedsleven vorm te geven. 
 
Het werk van 24-7 Prayer NL groeit! Er liggen veel kansen om de lokale kerk 
te dienen en die kansen willen we verzilveren. Daarom zijn we op zoek naar 
een: 
 

Product- en relatiemanager (16-24 uur per week) 
 

Wat ga je doen? 
 
Relatiebeheer: 
24-7 Prayer NL is een relationele beweging die kerken en studenten zo goed 
mogelijk wil helpen hun gebedsleven en -initiatieven vorm te geven. Daarom: 

•  Heb jij direct contact met initiatiefnemers van 24-7 gebedsruimtes. Je 
adviseert en enthousiasmeert hen om hun gebedsinitiatief zo goed 
mogelijk vorm te geven. 

•  Bouw en beheer jij een relatiebestand op zodat we in contact 
blijven met initiatiefnemers om ze verder te helpen op het gebied van 
gebed, missie en gerechtigheid. 

 
Productontwikkeling: 
24-7 Prayer NL wil gebed aanjagen, mobiliseren, verbinden en mogelijk maken. 
Een van de belangrijkste taken om dit te bereiken is het beschikbaar stellen van 
aantrekkelijke materialen die kerken en studenten helpen te bidden. Daarom: 

•  Denk jij mee in de ontwikkeling en vertaling van nieuwe producten.. 
•  Begeleid en bewaak jij het proces van vertaling en ontwikkeling van 

nieuwe producten. 
•  Zorg je ervoor dat deze producten zoveel mogelijk gebruik worden door 

onze doelgroep. 
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Team 
24-7 Prayer NL is een jonge beweging en heeft een klein team 
met grote dromen. Wij geloven in vriendschappelijk samenwerken en 
teamwork. We zien ontzettend veel groeikansen maar kunnen deze alleen 
verzilveren wanneer ons team groeit. We zien daarom enorm uit naar 
teamuitbreiding. Jouw rol in het team is hard nodig. Daarom: 

•   Denk je mee in hoe wij onze missie nog beter kunnen vormgeven en 
processen kunnen optimaliseren.  

•   Neem je deel aan tweewekelijkse teambijeenkomsten. 
 

Wie ben jij? 

•  Verhalen van hoe gebed mensen, kerken en de maatschappij verandert 
doen jouw hart sneller kloppen. 

•  Structuur aanbrengen, overzicht creëren en behouden zijn je tweede 
natuur. 

•  Samenwerken en contact hebben met wildvreemden gaat je natuurlijk 
af. 

•  Je wordt chagrijnig als je werk een open eindje heeft: je houdt van 
afmaken. 

•  Als niemand je zou aansturen krijg je toch dingen gedaan. 
•  Je hebt een HBO/WO opleiding afgerond. 

Wat bieden wij? 

•  Een betekenisvolle, afwisselende plek in een jong ambitieus team, dat 
onderdeel is van een wereldwijde beweging. We werken vanuit 
Driebergen/Rotterdam.  

•  Een salaris van €2241 (bruto) bij een fulltime aanstelling. Dit salaris komt 
voor 50% tot stand dankzij persoonlijke fondsenwerving. 24-7 Prayer NL 
valt onder Stichting de Navigators en je krijgt net als al onze collega’s, 
goede training en coaching op dit gebied. 

•  Budget voor persoonlijke ontwikkeling. 
•  Een vergoeding voor laptop en mobiele telefoon.  

Ben je al enthousiast? 
 
Stuur voor 2 juli 2018 je sollicitatie met CV naar Edwin Hamelink (edwin@24-
7prayer.nl), teamleider 24-7 Prayer NL. 

 
Meer informatie nodig? 
 
Neem contact op met Edwin Hamelink. Mail naar edwin@24-7prayer.nl of 
bel 06-16809155 


