
Vacature Inhoudelijk Leider Holy Hub 

Holy Hub is ontstaan doordat we zagen dat er een
gat zit tussen het zingevingsaanbod in Amsterdam
en  de kerk. Vanuit de groeiende platformeconomie 
 zagen  we kansen om de vragen van nu te verbinden
met eeuwenoude religieuze bronnen en de inspiratie
die daar te vinden is.

Met steun van de Protestantse Kerk in Amsterdam is
een jong en bevlogen team aan de slag gegaan om
die visie werkelijkheid te laten worden en dat is Holy
Hub geworden!

We maken ruimte voor de grote vragen: Wat is nog
heilig? Wat overstijgt het alledaagse? En hoe leid je
een betekenisvol bestaan?

Meer weten over de ontstaansgeschiedenis en de
visie van Holy Hub? Luister deze podcast waarbij Bas
van der Graaf in gesprek gaat met Tabitha van
Krimpen over ‘Waarom Holy Hub?’. 

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 inhoudelijk leider ben jij 
verantwoordelijk voor:

- inhoudelijk bijdragen en verdieping 
aanbrengen in onze content en het aanbod
- het visitekaartje zijn van Holy Hub in 
verschillende media (zoals in kranten, 
podcasts of op televisie) 
- contact met bestaande en nieuwe 
partners
- het uitnutten van nieuwe financiële 
mogelijkheden voor Holy Hub (via fondsen 
en commercieel) 
- meedraaien en denken als enthousiast lid 
van ons team!

Wil jij verbinding leggen tussen de vragen van millennials en de eeuwenoude christelijke
bronnen? Holy Hub brengt het beste aanbod op het gebied van zingeving in en rondom
Amsterdam samen. We zoeken iemand die ons team kan versterken door inhoudelijke
verdieping en verbetering aan te brengen in ons aanbod. Iemand die weet wat er speelt
bij deze doelgroep en de christelijke (maar mag ook breder dan dat) traditie op een
aantrekkelijke manier toegankelijk maakt. 

Over Holy Hub
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Reageren
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). 

VRAGEN?
BEL OF STUUR  EEN MAILTJE NAAR
INFO@HOLYHUB.NL!

Wat we bieden
Je wordt ingeschaald als starter, en krijgt goede
arbeidsvoorwaarden. Plus een inspirerende werkplek
in het hart van Amsterdam. Werktijden zijn flexibel
en ook thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

https://open.spotify.com/episode/6rDOknNLdJFCeGEgDLjuZo?si=f61d4944d7fd4a75
http://www.holyhub.nl/
https://www.instagram.com/holyhubamsterdam/
mailto:guy@holyhub.nl
mailto:info@holyhub.nl

