Online opiniemaker, 36 uur / 1 FTE
Heb jij een breed beeld over wat er speelt in de samenleving? Ben jij goed in het creëren van online content daarover met een
mening en een diepere laag? Kun je snel en weloverwogen reageren op de mening van een ander?
Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
 Jouw bijdrage

Je bent verantwoordelijk voor het beïnvloeden en vormen van opinies over maatschappelijke
onderwerpen zoals eenzaamheid, duurzaamheid, sociale cohesie, opvoeding en de invloed van
technologie op mensen. Je houdt continue de ontwikkelingen daarover bij op social media en andere
online platformen. Je vertaalt de waarden en maatschappelijke onderwerpen waarop het Apostolisch
Genootschap zich wil profileren naar online berichten en artikelen. Je reageert op berichten en artikelen
van anderen. Je start zelf discussies en communiceert over initiatieven van het Apostolisch Genootschap.
Je werkt aan de ontwikkeling van inhoud, toon en uitingsvorm van opinies.
 De afdeling
Je gaat deel uitmaken van de afdeling marketing & communicatie. Deze afdeling is verantwoordelijk voor
de interne communicatie en marketingcommunicatie activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke
impact en bekendheid van het genootschap.

Wie ben jij?
Je hebt:
 minimaal een HBO werk- en denkniveau op het gebied van communicatie of journalistiek;
 minstens twee jaar werkervaring in (online) journalistiek;
 de vaardigheid complexe maatschappelijke onderwerpen toegankelijk over het voetlicht te
brengen;
 excellente kennis van social media;
 affiniteit met vrijzinnige levensbeschouwing;
 een analytisch en strategisch denkvermogen;
En je bent:
 leergierig en van de internetgeneratie;
 altijd goed op de hoogte van de actuele maatschappelijke thema’s;
 slim, daadkrachtig en staat stevig in je schoenen;
 betrokken, mensgericht, beschikt over flexibiliteit en aanpassingsvermogen,
resultaatgerichtheid en vermogen tot samenwerken.

Wat wij bieden?
Als je






bij ons komt werken ben je verzekerd van:
een afwisselende baan voor 36 uur per week waar geen dag hetzelfde is;
een inspirerende, creatieve werkomgeving op ons kantoor in Baarn;
veel vrijheid voor eigen inbreng;
een marktconform salaris;
een reisvergoeding voor woon-werkverkeer van maximaal 75 km (enkele reis).

Contact
Past deze functie jou en wil je bij ons werken? Stuur dan uiterlijk 28 februari 2019 je sollicitatiebrief en
cv per mail naar sollicitaties@apgen.nl. Wil je eerst meer informatie? Neem contact op met
Viola Lindeboom, Hoofd Marketing en Communicatie, via tel. 035- 54 88 777 of per e-mail:
vlindeboom@apgen.nl.
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