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TWR bereikt de wereld met het Evangelie van Jezus Christus
door middel van radio en andere media. Dit doet TWR niet
alleen wereldwijd in meer dan 300 talen, maar ook dichtbij
huis. Om de specifieke doelgroep migranten en vluchtelingen
in Nederland en België te bereiken met het Evangelie, wil TWR
de afdeling media uitbreiden.
TWR Nederland is daarom op zoek naar een:

Redacteur (24 u/w)
Als redacteur ontwikkel je zelfstandig multimediale Bijbelprogramma’s voor
migranten en vluchtelingen in Nederland en België. Het in- en aanvullen van
de podcastaudiotheek - gericht op het verbreden van het Evangelie onder de
doelgroep - is een belangrijk onderdeel van de functie. Daarnaast zal je het
bestaande netwerk dat zich richt op de doelgroep migranten en vluchtelingen,
onderhouden en uitbouwen.

Wat zijn je werkzaamheden?
•P
 rogramma’s produceren, monteren en (incidenteel) presenteren voor de
desbetreffende doelgroep
•H
 et schrijven van presentatieteksten en produceren van jingles voor
de programma’s
•H
 et bestaande netwerk dat zich bezighoudt met de doelgroep, onderhouden
en uitbreiden
•H
 et publiceren van geproduceerde content op alle mogelijke online en offline
platforms waar de doelgroepen zich bevinden
•H
 et aandragen of maken van sociale media-uitingen voor de specifieke doelgroep

Wat verwachten wij van jou?
•J
 e hebt een HBO werk- en denkniveau met bij voorkeur een journalistieke
opleiding of ervaring in de media
•J
 e hebt goede communicatieve en redactionele vaardigheden in woord en
geschrift en beschikt over de nodige creativiteit
•J
 e werkt planmatig
•J
 e hebt bij voorkeur kennis van montagesoftware zoals Adobe, Final Cut Pro
en Protools
•J
 e hebt aantoonbaar affiniteit met migranten en/of vluchtelingen
in Nederland
•J
 e hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en
eventueel een derde taal
•J
 e leeft en werkt vanuit de christelijke levensovertuiging

Wat bieden wij?
Je werkt in een gedreven team van medewerkers en vrijwilligers en je maakt
deel uit van een wereldwijde zendingsorganisatie. Het betreft een baan van
24 uur per week. TWR biedt een marktconform salaris op basis van 90% van
schaal 8 van het Rijk.

Reageren!
Ben je enthousiast geworden over deze vacature en herken jij je in de
bovenstaande competenties. Stuur dan je motivatiebrief met CV voor 28 maart
naar Aafke Woudstra, AafkeWoudstra@twr.nl. Een schriftelijke test en een
screening zijn onderdeel van het sollicitatieproces.
Voor informatie over de functie en de procedure kan je contact opnemen met
Joost Bastiaans, manager media TWR Nederland & België op 0342 - 478432.
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Laat het Evangelie overal horen!

