Vacature
Eindredacteur Family7 Magazine
16 uur

Heb jij ervaring met tijdschriften maken? Schrijf je graag, goed en foutloos? Heb jij een hart
voor de missie van Family7? Solliciteer dan op de functie van eindredacteur van het Family7
Magazine. Het betreft een werkverband voor een jaar.
Het magazine verschijnt 11 keer per jaar en bevat artikelen over Family7 en de programma’s
die we uitzenden. Jij probeert van elk magazine weer een prachtig en waardevol tijdschrift te
maken voor onze sponsors. Als eindredacteur ben je verantwoordelijk voor het creëren en
redigeren van tekstcontent voor het magazine. Je vindt het een uitdaging om pakkende
beelden te zoeken die verrassen en triggeren om verder te lezen. Daarnaast zorg je voor
kwaliteit, de juiste tone-of-voice en het behalen van de afgesproken deadlines.

Je taken zijn:
•
•
•
•
•
•

Het magazine van A tot Z coördineren en vullen
De schrijvers, columnisten en fotografen aansturen
Artikelen schrijven en interviews houden en bijbehorend beeldmateriaal zoeken
Eindredactie van het volledige magazine
De tv-gids samenstellen in InDesign
In overleg met de vormgever het blad opmaken

Voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt twee dagen per week op ons kantoor in Apeldoorn
Je kunt heel zelfstandig werken en bent allround
Je bent accuraat en goed in staat de voortgang te bewaken
Je houdt van deadlines
Je hebt ervaring met tijdschriften maken
Je bent een overtuigd christen, meelevend met de kerk of gemeente waartoe je
behoort en staat van harte achter de doelstelling van Family7
Je hebt ervaring met InDesign

Wat bieden wij
Een uitdagende baan in een groeiend en dynamisch bedrijf. Bij Family7 werken veel
ambitieuze, jonge professionals. Het ontspannen klimaat zorgt voor een prettige
werkomgeving. Jouw werk draagt in grote mate bij aan het verspreiden van het evangelie in
Nederland.

Informatie en sollicitatie
Enthousiast? Dan zien wij je sollicitatie graag tegemoet. Vergeet niet de volgende punten mee
te nemen in je sollicitatie:
•
•
•

Geef in een paar zinnen weer waarom jij het werk van Family7 belangrijk vindt.
Geef in een paar zinnen weer wat het geloof voor jou betekent. In de eerste
sollicitatieronde staan deze eerste 2 punten centraal.
Laat iets zien van je eerdere (schrijf)werk

Stuur je sollicitatie naar Jennifer Birahy via jennifer@family7.nl Als je vragen hebt omtrent
deze vacature is Jennifer ook het eerste aanspreekpunt.

