
 

 

Vacature: hoofdredacteur PerspeX 

Heb jij politieke gevoeligheid? Ben jij altijd op zoek naar het laatste nieuws en benieuwd naar 

de achtergronden daarvan? En draag je christelijke politieke een warm hart toe? Solliciteer 

dan voor de functie van hoofdredacteur van de PerspeX! 

Wegens het vertrek van de hoofdredacteur van de PerspeX is PerspectieF op zoek naar een 

geschikte opvolger. In samenwerking met het dagelijks bestuur en de redactie van 

PerspectieF ben je hoofdverantwoordelijk voor het ledenmagazine van PerspectieF. 

Daardoor onderhoud je nauw contact met de redactieleden over geschikte stukken en het 

dagelijks bestuur van PerspectieF over de inhoud van het magazine.  

Als hoofdredacteur is het belangrijk om een goede coach te zijn van de redactieleden, 

(enige) ervaring te hebben met redactiewerk, een neusje te hebben voor interessante 

achtergronden en gevoel te hebben of te ontwikkelen voor vormgeving van een 

jongerenblad. Het werk is uitdagend, omdat PerspectieF de hoofdredacteur een hoge mate 

van eigen verantwoordelijkheid biedt. 

Werkzaamheden: 

 Het opstellen van de inhoud van de PerspeX aan de hand van input van het dagelijks 

bestuur en de redacteuren van de PerspeX 

 Het lanceren van creatieve ideeën om leden inzicht te bieden in (christelijke) politiek. 

 Contact onderhouden met de fotograven van PerspectieF voor goed beeldmateriaal 

 Onderhouden van contact met de vormgever (en evt. de drukker) over de opmaak 

van de PerspeX 

 Contact met de redactie en controle en feedback van aangeleverde stukken 

 

Profiel: 

 enthousiast, luistervaardig, flexibel 

 Redactionele ervaring in voormalige functies, eventueel bij PerspectieF 

 Eén á twee dagdelen per week beschikbaar voor een blad dat vier keer per jaar 

verschijnt (hard-copy verspreiding 500 stuks, digitale verspreiding 1600 stuks) 

 Goed bereikbaar voor redacteuren en anderen 

 Gewend te werken met (vier) deadlines vanwege het uitbrengen van de PerspeX 

 Lid of bereid lid te worden van PerspectieF, ChristenUnie – jongeren 

 

Wat bieden wij: 

 Ontmoeten van (christen) politici voor interviews, achtergronden en meer 

 Doorontwikkeling in de inhoud van christelijke politiek 

 Een leuk team van redactieleden om mee samen te werken 

 

De vacature betreft een vrijwilligersfunctie. Deadline voor sollicitatie is zaterdag 22 

juni. Stuur je reactie en motivatie naar Maarten van Ooijen, via 

voorzitter@perspectief.nu  


