
Functieprofiel Webredacteur (m/v) Filadelfia Zending 
 

Rol 

De webredacteur zorgt voor het maken en/of bewerken van content op website van 

Filadelfia Zending (FZ), zodat de informatie juist, actueel en aantrekkelijk gepresenteerd 

wordt.  

De webredacteur heeft als aanspreekpunt binnen het bestuur de voorzitter of secretaris en 

overlegt zo nodig met hem/haar.  

De technische kant van het beheer van de website wordt uitgevoerd door de webmaster. 

 

Taken 

• Het verzamelen en structureren van informatie die op projecten en/of werkers van FZ 

betrekking heeft en eventueel van informatie van derden, die op één of andere manier 

een relatie heeft met FZ of interessant kan zijn voor de achterban van FZ. 

• Het schrijven van teksten en redigeren van door anderen aangeleverde informatie. 

• Het klaarmaken van teksten voor publicatie. 

• Het vertalen van ontwikkelingen in de organisatie en de omgeving naar webinhoud en/of 

nieuwe toepassingen. 

• Waar nodig overleggen met de eindredacteur van FZ magazine De Band 

• Het eventueel adviseren over de functionele inrichting van de website. 

 

Tijdsinvestering 

Het is niet eenvoudig om aan te geven hoeveel tijd met deze functie gemoeid is. Het gaat 

om een vrijwilligersfunctie die naast een beroep of andere taken wordt uitgeoefend. 

Geschat wordt dat het gaat om twee tot vier uur per week. 

 

Vaardigheden 

Als eindredacteur beschik je over de volgende vaardigheden:  

• Communicatief vaardig. 

• Redactionele vaardigheden. 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

• Vaardig in het gebruik van MS Office. 

• Kunnen werken met moderne communicatiemiddelen. 

• Kunnen inleven in de positie van de zendingswerker in binnen- en buitenland met haar 

specifieke culturele kenmerken. 

• Inzicht in het gebruik van een website bij de communicatie van de organisatie. 

• Inzicht in de samenhang tussen de website en de doelstellingen van FZ. 

• Affiniteit met ICT. 

• Enige ervaring als (web)redacteur strekt tot aanbeveling 

 

Werken bij Filadelfia Zending 

Werken voor Filadelfia Zending betekent deel uitmaken van een enthousiast team van 

bestuurders en vrijwilligers. Het meeste werk wordt thuis gedaan. We houden contact per e-

mail en telefoon. Zes keer per jaar worden bestuursvergaderingen gehouden, waarbij de 

webredacteur incidenteel kan aansluiten. Het gaat om een vrijwilligersfunctie waarvoor geen 

salaris wordt betaald. Wel hoort een vrijwilligersvergoeding tot de mogelijkheden. Gemaakte 

onkosten kunnen worden vergoed. 

 

Meer informatie? 

Bel 038-45 27 933 of mail naar secretariaat@filadelfia-zending.nl. Of kijk verder op deze 

website. 
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