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Hoofdredacteur magazine De Linker Wang (V/M)
De Linker Wang is de plek binnen GroenLinks waar religie, politiek en samenleving samen komen.
De Linker Wang is een onafhankelijke stichting die het magazine ‘De Linker Wang’ uitgeeft. ‘Politiek
met compassie’ is het motto van De Linker Wang.
In het magazine krijgen actuele thema’s op het snijvlak van levensbeschouwing, politiek en
samenleving al bijna 30 jaar de aandacht.
Voor het magazine, dat vijf keer per jaar uitkomt, zoeken we een nieuwe hoofdredacteur, die
samen met de redactie de doelstelling van het Magazine wil verwezenlijken en haar / zijn eigen
ideeën hieraan toevoegt.
Zie jij het als een uitdaging om met vrijwilligers en weinig middelen een aansprekend blad te
maken? Laat dan je belangstelling aan ons weten!
In de wens een divers platform te zijn nodigen we van harte vrouwen en mensen met een
migranten-achtergrond uit te reageren op deze vacature.
Taken en verantwoordelijkheden hoofdredacteur
De hoofdredacteur is eindverantwoordelijk voor het Magazine De Linker Wang en leidt de
onafhankelijke redactie, die uit vrijwilligers bestaat. Samen met de eindredacteur vormt de
hoofdredacteur een hecht team om het magazine samen te stellen.
De hoofdredacteur heeft de volgende taken:
•
Bepaalt en bewaakt de inhoudelijke lijn van het magazine;
•
Heeft visie op (middel)lange termijn en kan redactieleden hieruit motiveren en aansturen;
•
Leidt vijf keer per jaar een redactievergadering en zorgt samen met de eindredacteur voor
de voorbereiding;
•
In samenspraak met de eindredacteur aansturen van de vormgever;
•
Werving en selectie van nieuwe redactieleden
•
Onderhouden van contacten met belanghebbenden, zowel inhoudelijk (gastauteurs e.a.),
vormtechnisch als institutioneel (bestuur van De Linker Wang, partijorganisatie GroenLinks
e.a.)
Functie-eisen
Wij zoeken iemand die aan het volgende profiel beantwoord:
•
Aantoonbare (eind-)redactionele en journalistieke vaardigheden.
•
Ervaring met het werken in en aansturen van een vrijwilligersorganisatie.
•
Zelfstandig kunnen werken en in teamverband een blad kunnen maken.
•
Bewezen affiniteit met religie, levensbeschouwing en groenlinkse politiek.
•
Strak kunnen plannen, efficiënt organiseren en weten wanneer te delegeren.
Het is voor de hoofdredacteur niet noodzakelijk om lid te zijn van GroenLinks.
Het hebben van een breed en voor de functie nuttig netwerk is een pré.
Tijdsbesteding en vergoeding
•
De functie van hoofdredacteur vraagt het jaar rond gemiddeld enkele uren per week, met
vijfmaal per jaar een piek van circa twee weken van twaalf uur per week. NB: in de zomer
is er minstens zes weken rust; ook de maand december is arbeidsluw1
•
Vrijwilligersvergoeding van € 150 per Magazine plus vergoeding van de reiskosten.
1

het magazine verschijnt 5 keer per jaar, in principe circa 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 oktober en 1 december. Dit
verklaart de rustperioden in juli/begin augustus en in december.
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Procedure
Je kunt je interesse kenbaar maken door je CV en een toelichtende brief of e-mail te sturen aan
voorzitter@linkerwang.nl, uiterlijk 10 maart 2020.
Meer informatie
Een inkijkje in het magazine vind je hier:

https://www.linkerwang.nl/magazine

Voor informatie over de functie van hoofdredacteur kun je contact opnemen met de huidige
hoofdredacteur Theo Brand (theobrandzwolle@gmail.com, 06 31 94 58 26)
Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met de voorzitter van De Linker Wang
Tjeerd de Jong (voorzitter@linkerwang.nl, 06 28 55 15 34)
Ken je iemand die mogelijk geïnteresseerd is de nieuwe hoofdredacteur van De Linker Wang te
worden? Breng deze vacature dan onder de aandacht!

