
Vacature Holy Hub

Holy Hub is een platform voor zingeving en 
spiritualiteit. We maken ruimte voor grote vragen: 
Wat is nog heilig? Wat overstijgt het alledaagse? En 
hoe leid je een betekenisvol bestaan? 

We vinden inspiratie in eeuwenoude tradities en 
trends van vandaag de dag. Van de Bijbel tot 
ijsbaden dus!

Je vindt bij ons online artikelen, e-books, podcasts en 
video’s. Daarnaast bieden we allerlei events op het 
gebied van zingeving en spiritualiteit, bijvoorbeeld 
over het belang van rust, rituelen en meditatie.

Holy Hub is een open community, waar je bij mag 
horen en waar je aan bij kan dragen.

Holy Hub bestaat op dit moment uit vijf teamleden. 
Allen gedreven om dit nieuwe platform verder uit te 
bouwen tot dé vindplaats voor religie en spiritualiteit.
We dagen elkaar uit om zelf ook onderzoek te blijven
doen naar wat ons inspireert. Er heerst een informele
sfeer en we maken ruimte voor persoonlijke inbreng.
  

Over het team

Verantwoordelijkheden
Als teamlid Partners & PR ben jij 
verantwoordelijk voor:

- het schrijven van de maandelijkse partnermail
- het interviewen van bestaande en nieuwe 
partners
- het actief benaderen van media
- het schrijven van persberichten
- verslaglegging bij events
- het waarborgen van kwaliteit door het afnemen 
van evaluaties en het geven van terugkoppeling 
aan partners

Ga jij aan bij het schrijven van inspirerende content? En zie je het als een uitdaging om op
pad te gaan en nieuwe mensen en plekken te ontdekken in de stad? Dan is deze vacature
 iets voor jou! We zoeken iemand die ons team wilt versterken op het gebied van PR! Door
in contact te staan met diverse media en onze landelijke bekendheid te vergroten. En je
versterkt ons team door inspirerende nieuwe partners op het gebied van zingeving, religie
en persoonlijke ontwikkeling uit te lichten, en bestaande partners een podium te bieden. 
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Kom in contact!
Lijkt het je leuk? We horen graag van je! Reageer  
door je cv + motivatie op te sturen naar 
guy@holyhub.nl
Heb je vragen? Mail of bel (06 24 35 55 13). 

Team Holy Hub
Leanne, Guy, Rachel, Doke,
Anouk, Guido en Tabitha (niet op foto). 

Wat we bieden
Je wordt ingeschaald als starter, en krijgt goede
arbeidsvoorwaarden. Plus een inspirerende werkplek
in het hart van Amsterdam.

http://www.holyhub.nl/
https://www.instagram.com/holyhubamsterdam/

