
VACATURE

WEBSITE ONTWIKKELAAR / 
MARKETING

Voor een team in Zuid-Azië zijn we op zoek naar een:

websiteontwikkelaar / marketing

WAT GA JE DOEN? 
Het opzetten / ontwikkelen van de website van de kaasboerderij die door dit stel gerund wordt en 
werkzaamheden op het gebied van marketing. Het is mogelijk dit vanuit Nederland te doen. 

PERIODE
In overleg.

WIE BEN JE? 
• Je staat open voor nieuwe ervaringen.
• Je maakt graag deel uit van een team.
• Je bent bereid om je te verdiepen in de plaatselijke taal en cultuur
• Je hebt een relevante opleiding.
• Uiteraard heb je een levende relatie met Jezus en ben je bereid meer van Hem te leren. 
• Je kerkelijke gemeente kan jou bij ons aanbevelen.
• Je kerkelijke gemeente kan jou bij ons aanbevelen.



find your frontier

ARBEIDSVOORWAARDEN 
In de periode dat je in het buitenland bent ontvang je geen salaris. Een vergoeding voor 
je gemaakte kosten gaat in overleg. Voor kost en inwoning wordt gezorgd. 

OVER FRONTIERS
Frontiers is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie met meer dan 
duizend werkers van 50 verschillende nationaliteiten. Met liefde en respect nodigen we 
alle moslimvolken uit om Jezus te volgen. Dit doen onze werkers in ruim 50 landen in de 
moslimwereld. Ongeziene en onbereikte moslimvolken krijgen hierbij nadruk. 

Frontiers in Nederland heeft ongeveer 40 werkers uitgezonden naar het veld en 10 
medewerkers werken hier in Nederland. We houden ons bezig met mobilisatie van 
nieuwe werkers en kerken, gebed, fondsenwerving en het ondersteunen van de 
activiteiten op het zendingsveld. Dit doen wij vanuit hart voor de missie: zoveel mogelijk 
moslims vertellen dat Jezus van hen houdt. 

Sta jij achter deze missie? We gaan graag met je in gesprek.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN 
Voor meer informatie of het opsturen van je sollicitatiebrief en CV kun je mailen naar 
info@frontiers.nl. 

Meer info? 

Ga naar frontiers.nl/shortterm


