
Advertentie	  	  

Communicatiemedewerker	  bij	  Vrijzinnigen	  Nederland	  

Jij	  bent	  de	  collega	  die	  anderen	  stimuleert.	  En	  met	  jouw	  communicatiekennis	  weet	  jij	  je	  uitstekend	  in	  
te	  leven	  in	  de	  wensen	  van	  onze	  doelgroepen.	  Je	  hebt	  affiniteit	  met	  levensbeschouwing	  en	  zingeving.	  
Klinkt	  dit	  herkenbaar?	  En	  lijkt	  het	  je	  te	  gek	  om	  te	  werken	  voor	  de	  vrijzinnigste	  vereniging	  van	  
Nederland?	  Dan	  zijn	  we	  ontzettend	  nieuwsgierig	  naar	  jou!	  

Bij	  Vrijzinnigen	  Nederland	  is	  geen	  dag	  hetzelfde.	  In	  deze	  functie	  houd	  jij	  je	  vooral	  bezig	  met	  het	  
uitvoeren	  van	  het	  project	  cross	  mediale	  communicatie	  en	  het	  (door)ontwikkelen	  van	  de	  cross	  
mediale	  communicatie.	  Je	  coördineert	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  communicatiemiddelen	  voor	  diverse	  
doelgroepen.	  Ook	  zet	  je	  promotionele	  acties	  en	  andere	  initiatieven	  op	  touw	  die	  bijdragen	  aan	  de	  
verspreiding	  van	  het	  vrijzinnige	  geluid	  van	  de	  vereniging.	  

Functie-‐taken	  

-‐ Coördineert	  en	  begeleidt	  de	  uitvoeringsfase	  van	  het	  cross	  mediale	  communicatie	  project	  
-‐ Houdt	  contact	  met	  externe	  media	  
-‐ Onderhoudt	  contacten	  met	  de	  redacties	  van	  diverse	  levensbeschouwelijke	  platforms	  
-‐ Medeverantwoordelijk	  voor	  de	  juiste	  content	  	  en	  opmaak	  van	  mailingen,	  websites,	  folders	  en	  

flyers	  
-‐ Werkt	  samen	  met	  sleutelfiguren	  in	  onze	  vereniging	  
-‐ Werkt	  nauw	  samen	  en	  rapporteert	  aan	  de	  algemeen	  secretaris	  

Functie-‐eisen	  

-‐ HBO	  werk-‐	  en	  denkniveau	  
-‐ Opleiding	  communicatie	  
-‐ 2-‐3	  jaar	  relevante	  werkervaring	  
-‐ Je	  hebt	  belangstelling	  voor	  spiritualiteit	  en	  zingevingsvraagstukken	  
-‐ Je	  bent	  een	  persoon	  die	  anderen	  inspireert	  op	  het	  gebied	  van	  communicatie	  
-‐ Goede	  organisator	  die	  systematisch	  en	  nauwkeurig	  werkt	  
-‐ Goede	  beheersing	  van	  het	  Nederlands	  
-‐ Tekstuele	  en	  redactionele	  vaardigheden	  
-‐ Je	  bent	  proactief	  en	  resultaatgericht	  

Wie	  zijn	  wij?	  

Vrijzinnigen	  Nederland	  is	  een	  landelijke	  vereniging	  gevestigd	  in	  Amersfoort.	  Zij	  verbindt	  45	  lokale	  
afdelingen	  waar	  zinzoekers	  inspiratie	  vinden	  in	  de	  vorm	  van	  lezingen,	  religieuze	  bijeenkomsten,	  
gespreksgroepen	  en	  contact	  met	  gelijkgestemden.	  

Wat	  bieden	  wij	  jou?	  

-‐ Een	  verantwoordelijke	  zelfstandige	  baan	  in	  een	  inspirerende	  omgeving.	  
-‐ Een	  informele	  werksfeer	  met	  accent	  op	  teamverband	  en	  collegialiteit.	  
-‐ Een	  overeenkomst	  van	  opdracht	  (freelance)	  voor	  16	  uur	  per	  week	  gedurende	  een	  jaar	  met	  

een	  mogelijke	  verlenging	  van	  een	  jaar.	  Vergoeding	  is	  afhankelijk	  van	  ervaring.	  



-‐ Standplaats	  Amersfoort,	  op	  loopafstand	  van	  het	  station.	  

Nieuwsgierig?	  

Neem	  bij	  vragen	  over	  de	  inhoud	  van	  de	  functie	  contact	  op	  met	  de	  algemeen	  secretaris	  Wies	  
Houweling	  ,	  wies.houweling@vrijzinnigen.nl	  of	  tel.	  0624256160	  

Stuur	  je	  motivatiebrief	  en	  cv	  voor	  13	  augustus	  naar	  het	  bovenstaande	  e-‐mailadres.	  	  De	  gesprekken	  
vinden	  plaats	  op	  maandag	  17	  augustus.	  


