Bladcoördinator ledenmagazine / (eind)redacteur 28-32 uur, Baarn
Zoek jij een inhoudelijke, creatieve, zelfstandige, bijzonder leuke en bij vlagen
hectische functie met veel vaste deadlines? Dan is deze uitdaging iets voor jou!
Waar kom je te werken?

Als plaats voor religieus-humanistische zingeving met 13.000 leden en sympathisanten, biedt
Apostolisch Genootschap ontmoetingsplaatsen waar mensen zich samen verdiepen in levensvragen,
elkaar inspireren tot bewust en liefdevol leven en elkaar nabij zijn. Zo wil het genootschap bijdragen
aan een duurzame wereld waar mensen met compassie en solidair samenleven. Hiervoor is de
organisatie voortdurend in beweging en heeft diverse zingevingsprogramma’s, zoals iederal, een
jongerenprogramma en maatschappelijke projecten.
Apostolisch Genootschap is een niet-hiërarchische organisatie waarin teams van een wisselende
samenstelling projectmatig werken aan onze missie. De functie Bladcoördinator valt onder het
expertiseteam Communicatie. Dit team geeft op basis van landelijk beleid communicatieadvies en is
verantwoordelijk voor een crossmediale aanpak (internet, intranet, sociale media, magazines,
audiovisuele uitingen, PR, nieuwsbrieven …). Ook ondersteunt het team leden met
communicatievragen rondom initiatieven die zij lokaal/regionaal ontplooien.

Wat ga je doen?

Door het vertrek van een van onze collega’s zoeken we een Bladcoördinator / (eind)redacteur met
de volgende taken:
•
•
•
•

je bent verantwoordelijk voor het inhoudsplan en de uitvoering van het ledenmagazine
De Stroom dat vier keer per jaar verschijnt. Je werkt daarvoor samen met andere
redacteuren, de kernredactie, het ontwerpbureau, de schrijvers en fotografen;
naast inhoud voor De Stroom verzamel je andere verhalen en actualiteiten en zet deze samen
met collega’s van expertiseteam Communicatie om naar bijv. interviews, portretten en
achtergrondartikelen, en bepaalt via welke kanalen jullie deze verspreiden;
je schrijft en redigeert teksten voor de website, social media, brochures, flyers, uitnodigingen,
speeches en andere communicatiemiddelen;
je neemt vanuit je communicatierol deel aan diverse multidisciplinaire projecten.

Wat vragen wij?

Je hebt of bent:
• een afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding, zoals journalistiek of cultuur & media;
• minimaal 5 jaar relevante werkervaring, het liefst bij een ledenorganisatie;
• een snelle en creatieve schrijver in het Nederlands;
• ervaring met schrijven en contentproductie voor zowel offline producties als online en social
media;
• stressbestendig, oplossingsgericht, zelfstandig en in staat om prioriteiten te stellen en
beslissingen te nemen;
• een verbinder die gaat voor teamresultaat;
• affiniteit met zingeving.

Wat wij bieden

Als je bij ons komt werken ben je verzekerd van:
• een functie bij een aansprekende en maatschappelijk relevante organisatie met leuke en deskundige
collega’s;
• een jaarcontract voor 28 tot 32 uur per week. Of dit kan worden omgezet in een vast dienstverband,
afhankelijk van jouw functioneren en de ontwikkelingen binnen Apostolisch Genootschap;
• een inspirerende, creatieve, hybride werkomgeving (50% op ons kantoor in Baarn, 50% vanuit huis);
• veel ruimte voor eigen inbreng;
• een marktconform salaris;
• mooie secundaire arbeidsvoorwaarden;
• een laptop en een telefoon;
• een reisvergoeding voor woon-werkverkeer van maximaal 75 km (enkele reis).

Reageer!

Wil jij deze mooie uitdaging aangaan? We maken graag kennis met je. Stuur je motivatie en cv naar
Lilian Heida, hoofd P&O, via sollicitaties@apgen.nl. Heb je vragen? Bel of mail met
Viola Lindeboom, hoofd marketing en communicatie, via 035 - 548 87 77 of vlindeboom@apgen.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
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