Het LCJ zoekt voor de Commissie Website een

Tekstschrijver (M/V) 2x
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 pakkende tekst schrijven voor bijv. een verenigingsblad is een kunst apart, dat geldt niet
minder voor webteksten. Omdat wij het belangrijk vinden dat de informatie op de website
ook g-e-l-e-z-e-n wordt, zijn wij op zoek naar één of meerdere tekstschrijvers die kort en
bondige, pakkende teksten kunnen schrijven. Teksten waarmee de boodschap over komt en
die mensen in beweging brengen.
Sommige bestaande teksten op de website zullen daarvoor herschreven moeten worden,
maar in de toekomst zijn ook telkens weer nieuwe teksten nodig om de website actueel te
houden.
De tekstschrijver vormt samen met de beeldredacteur en Neerlandicus de redactie van de
webcommissie, die zorg draagt voor een goede inhoud van de tekstpagina’s.
Wanneer je het leuk vindt om (web)teksten te schrijven, 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 degene die wij zoeken!

Wat wij van je vragen:
- Je staat voor 100% achter het LCJ
- Je beschikt over een sterk ontwikkeld
taalgevoel
- Je vindt het een uitdaging om een
pakkende (web)tekst te schrijven, die
mensen in beweging brengt
- Je bent gemiddeld een halfuur per
week 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).

