Vacature Head of Content (16-24 uur)
Holy Hub is een plek van hoop en helpt zinzoekers bij hun oriëntatie op een betekenisvol leven.
We maken ruimte voor grote vragen en bieden overzicht. Dat doen we door het beste aanbod
uit de christelijke traditie samen te brengen op www.holyhub.nl.
We zoeken iemand die ons team komt versterken op het gebied van communicatie. Deel jij graag
kennis en inspiratie? Weet je content op zo'n manier te verpakken dat het direct tot de verbeelding
spreekt? Streef je zelf naar een bezield leven, en wil je anderen graag wegwijs maken in de veelheid
aan inspiratiebronnen? Dan zoeken wij jou!

Verantwoordelijkheden
als communicatie zinzoeker:
- het optimaliseren van onze communicatiekanalen (social media, nieuwsbrief, website)
- het bedenken en uitwerken van campagnes
(denk aan thema's als rust, relaties en
roeping)
- het schrijven van persberichten
- de vertaalslag van inspiratie uit de
christelijke traditie naar de vragen van nu in
de vorm van reels, e-books, artikelen, video
en andere creatieve uitingen
- contact met partners en op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen (op socials, in
podcasts of andere media)
- het meedraaien en -denken als enthousiast
lid van ons team!

Reageren
Is dit de plek waar jij van droomt? We horen
graag van je! Reageer door je cv + motivatie
op te sturen naar guy@holyhub.nl. Je hoort
binnen een week van ons!
Nieuwsgierig? Vragen? Koffie?
We komen graag met je in contact!

Over het team
Holy Hub wordt gerund door een bezield en
gedreven team dat pal achter de missie
staat om zinzoekers op waardevolle
bronnen, plekken en praktijken te wijzen.
Op dit moment bestaat het team uit vier
teamleden. Allen gedreven om dit nieuwe
platform verder uit te bouwen tot dé
vindplaats van hoop en inspiratie. We dagen
elkaar uit om zelf ook zinzoekers te blijven.
Er heerst een informele sfeer en we maken
ruimte voor persoonlijke inbreng.

Wat we bieden
Je krijgt € 2176 brutosalaris (o.b.v. fulltime)
of werkt in zzp-verband. Je werkt op een
inspirerende plek in het hart van
Amsterdam. Onze vaste dag is maandag,
daaromheen is het flexibel in te delen. Ook
thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

Over Holy Hub
Holy Hub verbindt vragen van nu aan
eeuwenoude religieuze bronnen. Met steun
van de Protestantse Kerk Amsterdam is een
jong en bevlogen team aan de slag gegaan
om die visie werkelijkheid te laten worden.

HOLYHUB.NL | @HOLYHUBAMSTERDAM

