Het LCJ zoekt voor de Commissie Website een

Beeldredacteur / fotograaf (M/V)
Het LCJ heeft in 2011 een geheel nieuwe website gelanceerd, die de ruggengraat vormt van
de communicatie met onze doelgroepen. Omdat we deze willen blijven verbeteren, hebben
we in de commissie dringend versterking nodig!
Een (krachtig) beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Daarom zijn we op zoek naar een
beeldredacteur, die teksten op de website voorziet van bijpassende foto’s. Het is een pre als
je ook enkele zaterdagen per jaar foto’s wilt maken op conferenties of appeldagen.
De beeldredacteur vormt samen met de tekstschrijver en Neerlandicus de redactie van de
webcommissie, die zorg draagt voor een goede inhoud van de tekstpagina’s.
Wanneer je interesse hebt in het maken en onderhouden van websites en je bereid bent je
daar in te verdiepen, tijd wilt investeren om het LCJ te ondersteunen en daarmee een middel
wilt zijn om jongeren met het Woord in aanraking te brengen, dan ben jij één van de
personen die wij zoeken.

Wat wij van je vragen:
- Je staat voor 100% achter het LCJ
- Je hebt interesse in en gevoel voor
fotografie
- Je
beschikt
over
enige
verbeeldingskracht bij (web)-teksten
- Je bent bereid om je verder te
bekwamen in digitale fotografie
- Je bent 2 à 3 zaterdagen + aantal
avonduren per jaar beschikbaar
- Je staat achter het vrijwilligersbeleid
- Je bent bij voorkeur lid van de
Christelijke Gereformeerde Kerk

Wat wij je bieden:
- Jonge en dynamische commissie
- Collega’s die blijvend leren dus ook
open
staan
voor
nieuwe
ideeën/verbeteringen
- Een leuke uitdaging om samen te
werken met andere commissieleden
aan een frisse jongerenpagina: samen
met hen kun jij de website naar een
hoger niveau brengen. Je kunt dit
vrijwilligerswerk ook gebruiken voor je
maatschappelijke stage.
- Gezamenlijke draagkracht

Interesse? Stuur dan een mailtje naar onze Office Manager, Willem Kok (wkok@lcj.nl).

