
 

Vacature Projectmanager 
Voor 24 - 32 uur per week 

Heb jij een hart voor het evangelie, business en gebed? En wil jij meewerken aan toerus9ng en mobi-
lisa9e? Bezit jij leidinggevende capaciteiten en wil jij betekenisvol werken? Lees dan snel verder, want 
wij zijn op zoek naar een enthousiaste projectmanager m/v. 

In deze veelzijdige func9e ben jij een echte spin in het web. Daarnaast zal je het team met jouw en-
thousiasme aan sturen. Plannen, overzicht houden en organisa9e is voor jou geen probleem. We zoe-
ken iemand die verantwoordelijkheid neemt, goed anderen kan aansturen en iedereen betrokken kan 
houden.  

We zijn zojuist van start gegaan met het concept Jesus Today, dat onderdeel is van de s9ch9ng  
Cornerstone Ministries. Cornerstone richt zich op leiders, ondernemers en gebed. Jesus Today geeL 
christenen de mogelijkheid om op een moderne en laagdrempelige manier om je getuigenis te delen 
met mensen die Jezus nog niet kennen. Met name op het gebied van Jesus Today hebben we nu een 
organisator nodig op gebied van marke9ng, communica9e rondom de ontwikkeling van de app en 
innova9e voor volgende stappen.  

Wat wij vragen: 
• Je leeL en werkt vanuit je geloof en je kunt je helemaal vinden in onze missie  
• en doelstellingen 
• Jij zet mensen in beweging en hebt oog voor de ontwikkeling van je teamleden. 
• Jij bent representa9ef en je vindt het heerlijk om te plannen en organiseren. 
• aantal jaren ervaring in een soort gelijke func9e 
• Sociaal en communica9ef vaardig; 
• Flexibel en accuraat;  
• Je kunt snel schakelen en informa9e tot je nemen; 
• Je bent sterk in het vertalen van de visie van JT naar een soepele uitvoering. 
• Je hebt leadership skills en een volwassen karakter. Je kunt zowel feedback geven  
• als ontvangen. 
• Je bent een teamspeler en hebt een sterke intrinsieke mo9va9e om samen met het  
• Gods plannen met Jesus Today te ontdekken en vorm te geven. 

Belangrijke taken: 
• Het inplannen van afspraken; 
• De voortgang bewaken van lopende zaken; 
• Besprekingen en vergaderingen regelen en voorziRen 
• Overzicht houden over ac9epunten, deadlines, boRlenecks etc. 
• Feedback verzamelen en analyseren van deelnemers Jesus Today 
• Helpen om concept van JT verder te doen groeien ontwikkelen,  
• zowel in NL als buitenland  
• Helpen om kerken, bedieningen en individuen in NL te betrekken bij JT 
• Spilfunc9e tussen verschillende rollen binnen Jesus Today ( o.a. IT, Marke9ng,  
• Strategie, Funding ) 
• Aansturen van verschillende processen en teamleden 



 

• Bewaken van de cultuurwaarden van Cornerstone en Jesus Today 
• Organiseren van events en vertegenwoordiging van JT op christelijke conferen9es     
• Helpen om JT bekend te maken in de media 
• Je rapporteert aan de founders en in99a9efnemers van Cornerstone/JT. 
• Werven en uitbreiden van teamleden en vrijwilligers JT 

Wie bieden 
• Werken op een prach9ge loca9e in Haarlem 
• Genoeg ruimte om jezelf verder te ontwikkelen 
• Marktconform salaris en goede secundaire voorwaarden 
• Werken met een gezellig en gemo9veerd team 

Solliciteren 
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen?  
Stuur je sollicita9ebrief op naar: eliza@jesustoday.nl 

www.cornerstone-ministries.com 
www.jesustoday.nl 
www.jesustoday.nl/ikdoemee/ 
Facebook: JesusToday 
Instagram: jesustoday_ 
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