IZB staat voor zending in Nederland en is actief binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Wij geloven dat zending Gods eigen werk is. Hij heeft zijn Geest gezonden die het evangelie
voortstuwt. In die beweging zijn we meegenomen en wij hopen eraan mee te werken dat
gemeenten en gemeenteleden zo gestalte geven aan dit goede nieuws dat meer mensen
Jezus gaan volgen.
Wil jij je schrijftalent daarvoor inzetten? Dan is deze functie zeker iets voor jou!

IZB ZOEKT EEN ENTHOUSIASTE

COMMUNICATIEMEDEWERKER /
JOURNALIST
0,55 fte (20 uur per week)
Als communicatiemedewerker maak je deel uit van het Communicatie-team van de
IZB. Binnen deze afdeling richt jij je op de in- en externe communicatie van de IZB, in
het bijzonder de communicatie rond de toerusting van gemeenten, IZB-Focus.
Je houdt je bezig met de volgende aandachtsgebieden:
 Ontwikkelen van en advies geven in doelgroepgerichte communicatie-strategieën
 Schrijven en redigeren van artikelen, interviews, folders en brochures
 Begeleiden van publicatieprocessen; contact onderhouden met opmakers, drukkers
 Up-to-date houden van websites en social media
Produceren van korte video’s, in samenwerking met filmmaker
Wie ben je?
Je staat als leerling en volgeling van Jezus Christus in het leven. Je bent actief lid van een
gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Wat zijn de functie-eisen?
 Je bent een initiatiefrijke, creatieve teamspeler.
 Je hebt een opleiding journalistiek of communicatie afgerond (hbo-/wo-niveau); je hebt
een vlotte pen en aantoonbare redactionele ervaring.
 Je hebt inzicht in, kennis van en ervaring met communicatieprocessen.
 Je bent goed op de hoogte van de kerkelijke kaart van Nederland en weet de juiste toon te
vinden in communicatie met uiteenlopende doelgroepen.
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Wat bieden wij?
Een mooie en uitdagende functie in een missionaire organisatie, met veel flexibiliteit in
werkuren. De aanstelling betreft een jaarcontract met het perspectief op verlenging en heeft
een omvang van 0,55 fte (20 uur per week).
Bij de IZB is de arbeidsvoorwaarderegeling van de Protestantse Kerk in Nederland van
toepassing.
De salariëring is overeenkomstig schaal 10 (maximaal 4.533,85 bruto / maand bij een fulltime
dienstverband).
Reageren
We zien je motivatiebrief en cv uiterlijk vrijdag 25 november 2022 tegemoet, via hrm@izb.nl.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Michaël Boon (adjunct-directeur;
tel: 06-45863991) en/of André Walhout (hoofd IZB-Focus: 06-42299904). De sollicitatiegesprekken
vinden plaats op dinsdag 29 november in Amersfoort.
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