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OPWEKKING 2017 (VEEL HULP NODIG!) 

 

MAF is al jaren een vaste gast op Opwekking. We hebben daar hele mooie gesprekken op 

de stand en met de pendeldienst beleef je de leukste momenten. Kom je dienstbaar 

inzetten voor het publiek en voor MAF! 

 

4 Opbouwmedewerker M/V 

Standbemanning M/V 

75 MAF Pendeldienst-Chauffeurs M/V 

4 Afbouwmedewerkers M/V 

 

Opwekking 2017 vind plaats op 2  5 juni 2017 

De opbouw zal plaatsvinden op donderdag 1 juni 2017 

De afbouw zal plaatsvinden op dinsdag 6 juni 2017 

 

Opbouw- en Afbouwmedewerkers 

Om alle materialen, spullen en de stand zelf goed te kunnen installeren en neer te zetten 

zijn we op zoek naar extra handen. Fysieke inspanning hoort hier wel bij (sjouwen en 

tillen). Bij voorkeur zijn we op zoek naar vrijwilligers woonachtig in de omgeving 

Apeldoorn/Teuge. Het in- en uitladen vanuit het magazijn op Teuge hoort er nu eenmaal 

hebben. 

Standbemanning 

De ideale vrijwilliger is de hele dag beschikbaar voor de stand. Van vrijwilligers wordt 

verwacht dat ze klantvriendelijk en actief over MAF te vertellen. Bij Opwekking worden 

veel vragen gesteld en gesprekken gevoerd over uitzending, uitgezonden worden en 

geroepen worden door God. Kennis, ervaring of een opbouwende visie hierop is een pré.  

We zoeken standbemanning voor zaterdag, zondag en maandag (10.30 tot 19.30) 

MAF Pendeldienst-Chauffeurs 

Van deze chauffeurs wordt verwacht minimaal in het bezit te zijn van Rijbewijs B, 

tenminste 4 uur achter elkaar willen helpen en graag actief promotie voor MAF te maken. 

De pendeldienst zal rijden op vrijdagavond, zaterdag en zondag van 08.00-24.00 uur en 

maandagochtend. Kijk ook op www.maf.nl/ikhelpmee.  

Wilt u/ wil jij ons komen helpen, stuur een mail naar b.vosselman@maf.nl. 

  

http://www.maf.nl/ikhelpmee
mailto:b.vosselman@maf.nl
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MARKETING 

 

MAF Nederland is op zoek naar een vrijwilliger die ons wil helpen om Engelstalige films te 

ondertitelen. Er worden jaarlijks veel goede films gemaakt, maar meestal niet in de 

Nederlandse taal. Om deze films toch beschikbaar te maken voor het Nederlandse publiek 

zijn wij op zoek naar: 

 

Film Editor; ondertiteling M/V 

2-4 films per jaar (geschat) 

 

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij, wanneer gevraagd wordt om een film te 

ondertitelen, dit in een redelijke termijn kan realiseren (+/- twee weken).  

Functie-criteria 

- Uitstekende beheersing van Engelse en Nederlandse taal 

- Kennis en ervaring met video-editing / ondertitelen 

- Meelevend lid van christelijke kerk en/of gemeente 

 

Stuur een mail naar info@maf.nl als je beschikbaar bent voor deze taak. We willen je dan 

graag een keer ontmoeten voor verdere kennismaking. De eerste film die je ondertiteld zal 

tegelijk als evaluatie dienen voor eventuele verdere samenwerking. 

  

mailto:info@maf.nl
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MARKETING 

 

spandoeken maken, zomaar een greep uit de werkzaamheden die voortkomen uit onze 

marketing en communicatie-activiteiten. Om deze relatief eenvoudige aanpassingen niet 

te hoeven inkopen zoeken wij naar een: 

 

Grafisch Vormgever M/V 

Vrijwillige functie: 4 uur per week 

 

Functie-eisen 

- Kennis en Ervaring met Adobe Creative Cloud 

- Aantoonbaar ervaring met werken met een huisstijl 

- Beschikbaar om tenminste 1 dag / 1 dagdeel per maand op kantoor in Teuge 

aanwezig te zijn. 

- De samenwerking wordt aangegaan met de intentie voor langere tijd (min. 2 jaar). 

- Meelevend lid van christelijke kerk en/of gemeente. 

 

Geschikte kandidaten vragen wij een korte motivatie met CV te sturen naar info@maf.nl. 

Uit de motivatie en CV moet blijken dat aan de functie-eisen kan worden voldaan. Een 

geschikte kandidaat nodigen wij uit voor een verdere kennismaking. Het eerste project zal 

gebruikt worden als evaluatie voor eventueel een verdere samenwerking. 

 

  

mailto:info@maf.nl
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PROMOTIETEAM 

 

over vliegtuigen, over avontuur, over mensen helpen in andere culturen. Nieuwe dromen 

worden geboren en wie weet zien we over een aantal jaar één van deze jonge hoorders 

weer terug. Om alle aanvragen te kunnen honoreren van (basis)scholen die acties doen 

voor MAF zoeken wij een: 

Presentator/-trice Basisscholen M/V 

5-6x per jaar (geschat) 

 

Je gaat zelfstandig te werk als presentator/presentatrice. Nadat je een keer gekeken hebt 

hoe het gaat en je zelf een presentatie hebt voorbereid ga je op bezoek bij een school. De 

kinderen vinden het geweldig om naar je te luisteren. Door middel van vragen, filmpjes en 

 

De ideale vrijwilliger is beschikbaar door-de-weeks en heeft een achtergrond in opleiding 

of ervaring met kinderwerk/lesgeven aan jonge kinderen. We zijn op zoek naar een 

vrijwilliger die graag zelfstandig te werk kan en wil gaan en deze vrijwilligersfunctie graag 

op zich wil nemen. 

Functie-eisen 

- Beschikbaar door-de-weeks 

- Flexibel inzetbaar 

- Opleiding en/of ervaring met kinderwerk/lesgeven 

- Beschikt over eigen vervoer 

- Kan met multimediale apparatuur overweg 

- Meelevend lid van christelijke kerk en/of gemeente. 

 

Indien je graag deze functie op je wil nemen, stuur dan een mail naar info@maf.nl waaruit 

blijkt dat je gemotiveerd bent en voldoet aan de functie-eisen. Een kennismakingsgesprek 

en meekijken in de functie is onderdeel van de selectie/voorbereiding.   

 

  

mailto:info@maf.nl
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VLIEGDAGEN 

 

Steeds vaker krijgen wij groepen en bijeenkomsten op onze prachtige locatie in Teuge. 

Het maken van een rondvlucht, aangekleed met ontvangst en dikwijls met een maaltijd, 

worden hartelijk ontvangen en zijn belangrijke momenten voor MAF. Om onze gasten op 

een gastvrije en goede manier te ontvangen zijn wij op zoek naar: 

4 Catering Medewerkers M/V 

2 Vluchtcoördinatoren M/V 

2 Presentatoren / -trices M/V 

Vrijwillige functie: beschikbaar op oproep (+/- 4-8x per jaar) 

 

Cateringmedewerker 

De groepen komen meestal in de middag met geregeld een uitloop naar de avond (12.00 

uur tot 20.00 uur). De ideale vrijwilliger kenmerkt zich door een spontane en 

klantvriendelijke houding met een scherp oog voor hygiëne en gastvrijheid. Enige fysieke 

inspanning behoort bij de taak. Woonachtig in de omgeving van Teuge/Apeldoorn heeft 

de voorkeur. 

Vluchtcoördinator 

Het leukste moment van de dag is natuurlijk de rondvlucht. Dit vraagt echter wel een om 

een goede planning en administratie. Het inschrijven, creëren van de groepen, 

afstemming met het rondvluchtenbedrijf en daarna de uitvoering behoren tot de taak van 

de vluchtcoördinator.  

Presentatoren / -trices 

Wanneer een groep bij ons bezoek komt willen ze graag de nieuwste informatie en 

filmpjes zien. Het betekent ook een inleiding op de rondvlucht om die met enige 

en zendingswerk? Sta jij goed voor een groep, kun je interactief presenteren en 

beschikbaar op oa. de zaterdagen, dan horen we graag van je. 

Beschikbare vrijwilligers vragen wij zich te melden op info@maf.nl met naam, adres, 

woonplaats en beschikbaarheid.  

 

 

  

mailto:info@maf.nl
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VLIEGDAGEN 

 

Steeds vaker krijgen wij groepen en bijeenkomsten op onze prachtige locatie in Teuge. 

Het maken van een rondvlucht, aangekleed met ontvangst en dikwijls met een maaltijd, 

worden hartelijk ontvangen en zijn belangrijke momenten voor MAF. Om onze gasten op 

een gastvrije en goede manier te ontvangen zijn wij op zoek naar een: 

Gastheer/Gastvrouw 

Vrijwillige functie: beschikbaar op oproep (+/- 4-8x per jaar) 

 

De gastheer/gastvrouw vervult de centrale functie binnen de bijeenkomsten op Teuge. 

Hij/zij ontvangt de groepen hartelijk en gastvrij, coördineert de inzet van vrijwilligers 

(Cateringmedewerker, Vluchtcoördinator en Presentatoren / -trices) en is het gezicht van 

MAF. 

De groepen komen meestal in de middag met geregeld een uitloop naar de avond (12.00 

uur tot 20.00 uur). De ideale vrijwilliger kenmerkt zich door een spontane en 

klantvriendelijke houding, coördinerende kwaliteiten en gastvrijheid. Enige fysieke 

inspanning behoort bij de taak. Woonachtig in de omgeving van Teuge/Apeldoorn heeft 

de voorkeur. 

Beschikbare vrijwilligers vragen wij zich te melden op info@maf.nl met naam, adres, 

woonplaats en beschikbaarheid.  

  

mailto:info@maf.nl
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RECEPTIE / TELEFONISTE 

 

De receptie is het visitekaartje van MAF. De receptie ontvangt bezoekers in ons kantoor, 

staat onze relaties vriendelijk te woord staan aan de telefoon en verwerkt in- en uitgaande 

post en mail. Om de werkzaamheden voor de huidige receptie te kunnen uitbreiden en 

ontlasten zoeken wij een: 

Receptionist(e) M/V 

Vrijwillige functie: 1 tot 2 dagen per maand en op oproep 

 

De ideale kandidaat is regelmatig en ook flexibel inzetbaar (in overleg) om de huidige 

receptie te ondersteunen in de werkzaamheden en bij verlof, ziekte en andere inzet te 

vervangen. 

De receptioniste is het eerste aanspreekpunt van de organisatie en op werkdagen 

aanwezig van 8.30  17.30 uur. Hij/Zij neemt de telefoon aan, ontvangt bezoek en 

verwerkt inkomende mailberichten. Verder behandeld hij/zij inkomende en uitgaande 

post. Ook zorgt zij voor het netjes houden van de keuken en kantine. 

Functie-eisen: 

- Goede beheersing van de Nederlandse taal 

- Kennis van de Engelse taal 

- Kennis van Word en Outlook 

- Een duidelijke en vriendelijke telefoonstem 

- Werkzaamheden vinden plaats in ons kantoor in Teuge 

- Meelevend lid van een christelijke kerk of gemeente 

 

Bij interesse vragen we u/jou een mail te sturen met daarin een korte motivatie. Graag 

ontvangen we ook uw/jouw CV waaruit de relevante ervaring en/of opleiding blijkt. Een 

sollicitatiegesprek en proeftijd maakt onderdeel uit van de selectie. We ontvangen graag 

uw/jouw reactie via info@maf.nl  

 

  

mailto:info@maf.nl
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RECEPTIE / ADMINISTRATIE 

 

Via evenementen en acties worden jaarlijks velen aan de MAF achterban toegevoegd. 

Hoewel steeds meer relaties via digitale wegen worden toegevoegd is een deel nog 

handwerk. Om de receptie en administratie te ondersteunen bij het invoeren van nieuwe 

relaties zijn we op naar: 

Administratieve hulp(e) M/V 

Vrijwillige functie (thuiswerk): op oproep (enkele dagen in het jaar) 

 

De ideale kandidaat is flexibel inzetbaar (in overleg) om thuis gegevens van nieuwe relaties 

in te voeren in een digitaal systeem. De tijd die hiervoor besteed wordt is in overleg en zelf 

in te delen. 

Functie-eisen: 

- Goede beheersing van de Nederlandse taal 

- Punctueel 

- Enige computer ervaring 

- Werkzaamheden kunnen vanuit huis gedaan worden 

Bij interesse vragen we u/jou een mail te sturen met daarin een korte motivatie. We 

ontvangen graag uw/jouw reactie via info@maf.nl  

 

  

mailto:info@maf.nl
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MATC 

 

Mission Aviation Training Centre (MATC) is de vliegschool voor MAF voor heel Europa 

en groeit steeds meer uit tot een internationaal training centrum. Wij zoeken iemand die 

ons team wil komen versterken als: 

 

Guesthouse /Office Coordinator 

Vrijwilligersfunctie voor 1 dag of 2 halve dagen per week 

 

We zoeken iemand met veel enthousiasme en eigen initiatief, die zelfstandig kan werken. 

Iemand met een praktische instelling die er van houdt dingen goed te regelen voor 

(internationale) leerlingen in het gastenverblijf alsook voor het kantoor. 

Gezien het internationale karakter van de vliegschool is beheersing van de Engelse taal 

gewenst. Vanwege de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 

De ideale kandidaat heeft affiniteit met zendingswerk en kan werken in een dynamisch 

team, in een groeiende organisatie. Ook is de kandidaat meelevend lid van een christelijke 

kerk of gemeente. 

De taken zijn: 

 Coördineren van alles rond het gastenverblijf: planning, vervoer, was en 

schoonmaak 

 Zorgen voor een huiselijke sfeer waar studenten zich welkom voelen. Afstemming 

met eventuele gastgezinnen in de omgeving voor sociaal contact. 

 Samenwerken met het schoonmaakteam 

 Coördineren van praktische zaken in het kantoor 

 Ondersteuning van administratie 

 

 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Marco Koffeman, directeur MATC, via 

marco@missionatc.nl. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek waarin 

verdere mogelijkheden verkend worden.  

  

mailto:marco@missionatc.nl
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MATC 

 

 

Mission Aviation Training Centre (MATC) is bezig om uit te groeien tot de vliegschool 

voor MAF voor heel Europa. Wij zoeken iemand met marketing ervaring, of affiniteit met 

marketing, om ons te helpen deze groei vorm te geven 

 

Marketing & Relations Assistent 

Vrijwilligersfunctie 2 dagen per maand voor langere periode (min. 1 jaar) 

 

We zoeken iemand met veel enthousiasme en eigen initiatief, die zelfstandig kan werken. 

Gezien het internationale karakter van deze functie is een goede beheersing van het 

Engels vereist. Vanwege de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een 

vrouw. 

De ideale kandidaat heeft aantoonbaar affiniteit en ervaring met Marketing / 

Communicatie en kan MATC helpen bij het uitvoeren en ontwikkelen van het 

Marketingplan. 

Overige taken zijn: 

- Uitbreiden van Website 

- Organiseren Social Events 

- Organiseren van Seminars 

- Meelevend lid van christelijke kerk en/of gemeente. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Marco Koffeman, directeur MATC, via 

marco@missionatc.nl. Geïnteresseerde kandidaten die lijken te passen in dit profiel 

worden uitgenodigd voor een gesprek om nader kennis te maken en de mogelijkheden te 

verkennen.  

  

mailto:marco@missionatc.nl
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MATC 

 

Mission Aviation Training Centre (MATC) is aangewezen als de vliegschool voor MAF 

voor heel Europa en groeit steeds meer uit tot internationaal training centrum. Wij zoeken 

iemand die ons team wil komen versterken als: 

 

Website ontwikkelaar / LMS beheerder 

Vrijwilligersfunctie 

 

We zoeken iemand met veel enthousiasme en eigen initiatief, die zelfstandig kan werken. 

Iemand met ervaring in het bouwen van een goede website en  

De ideale kandidaat heeft affiniteit met zendingswerk en kan werken in een dynamisch 

team, in een groeiende organisatie. Ook is de kandidaat meelevend lid van een christelijke 

kerk of gemeente. 

De taken zijn: 

 Overzetten van huidige website naar nieuwe omgeving (in de basis zoals de MAF 

NL website) 

 Uitbreiden met nieuwe content en mogelijkheden 

 Inbouwen van mogelijke integratie / links naar andere systemen 

 Meedenken in opzet van een nieuw LMS (Learning Management System) 

 Optie voor lange termijn betrokkenheid in rol van LMS beheerder 

 

 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Marco Koffeman, directeur MATC, via 

marco@missionatc.nl. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek waarin 

verdere mogelijkheden verkend worden. Het is mogelijk om dit zowel als project te doen 

voor korte termijn, of langdurig betrokken te zijn waarbij de nadruk meer komt te liggen 

op beheer van het LMS.  

 

mailto:marco@missionatc.nl

