Vacature tekstredacteur (m/v)
24 uur (3 of 4 dagen), in Rotterdam
Ben jij een ervaren redacteur of tekstschrijver die de boodschap van onze organisatie op een heldere
en aansprekende manier kan verwoorden? Beschik je over een breed repertoire en vloeit een rake
tweet even soepel uit je pen als een wervende nieuwsbrief, prikkelend persbericht of een betrokken
interview? Vind je dat integratie, gelijke behandeling, emancipatie van vrouwen en mannen en lhbt’s
belangrijke maatschappelijke onderwerpen zijn, waarvoor jij je talenten wilt inzetten? Dan is deze
vacature wellicht wat voor jou.
Wie zijn we
IDEM Rotterdam is het stedelijk expertisecentrum voor integratie, discriminatie en (lhbt-)
emancipatie. We zijn begin 2016 van start gegaan en zetten ons in om de aanwezige expertise in
Rotterdam beter beschikbaar te maken en te zorgen voor meer samenhang en samenwerking binnen
het stedelijk netwerk. Dat doen we onder andere door partijen in de stad met elkaar te verbinden. In
onze Kennisateliers wisselen deskundigen expertise en signalen uit over de themagebieden.
Daarnaast organiseren we Stadskwartieroverleggen voor professionals en vrijwilligers op gebieds- en
wijkniveau. Op onze website www.idemrotterdam.nl stellen we informatie beschikbaar aan
maatschappelijke organisaties, professionals, vrijwilligers en anderen die te maken hebben met
vraagstukken op onze themagebieden. IDEM Rotterdam is een project van antidiscriminatiebureau
RADAR en landelijk kenniscentrum Art.1, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente
Rotterdam.
Jouw functie
De tekstredacteur maakt onderdeel uit van het team communicatie en werkt nauw samen met de
communicatiemedewerker en de webredacteur. Binnen het team ben jij verantwoordelijk voor de
kwaliteit van uitgaande teksten. Tot je taken horen het schrijven van uiteenlopende teksten,
redigeren van brieven, rapporten en andere teksten, eindredactie van nieuwsbrieven en het online
publiceren van diverse communicatie-uitingen. Je werkt voornamelijk voor IDEM Rotterdam maar
voert ook redactionele werkzaamheden uit voor RADAR en Art.1.

Wat vragen we











Je hebt een relevante hbo-opleiding in de Nederlandse taal- en letterkunde of journalistiek.
Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en een prettige en toegankelijke schrijfstijl,
aansluitend op de doelgroep.
Je hebt een scherp oog voor eindredactie en zorgt voor foutloze en onberispelijke teksten.
Je beschikt over een breed repertoire: van nieuwsbrieven, blogs, berichten voor sociale
media, interviews tot formele brieven.
Je komt snel tot de kern van de zaak en weet de boodschap kort en krachtig neer te zetten.
Je gaat zelfstandig op zoek naar goede content binnen en buiten de organisatie, zoekt
aanvullende bronnen en houdt interviews met externe deskundigen.
Je ziet kansen om onze doelgroepen online te bereiken. Je weet wat er komt kijken bij het
schrijven voor websites en sociale media. Je kan omgaan met een cms.
Je bent creatief en doelgericht. Je houdt van experimenteren maar je wilt wel voor de dag
komen met een goed product binnen de planning.
Je kan snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden en deadlines zijn heilig voor je.
Je wilt je inzetten voor gelijke behandeling, (lhbt-) emancipatie en integratie.

Wat bieden we






Vrijheid, eigen verantwoordelijk en ruimte voor eigen initiatief binnen ons
communicatieteam.
Een leuke werkplek midden in het bruisende centrum van Rotterdam.
Samenwerking in een multidisciplinair team van onderzoekers, netwerkers en
communicatiemedewerkers.
Een tijdelijk contract voor 1 jaar.
Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO welzijn, schaal 9.

Solliciteren
Meer informatie over onze organisaties is te vinden op www.radar.nl, www.art1.nl en
www.idemrotterdam.nl. Voor inhoudelijke vragen over deze vacature, kun je contact opnemen met
Mark Kivit, tel 010 4113911 of e-mail: m.kivit@radar.nl.
Je sollicitatie kun je tot en met 5 december 2016 richten aan: RADAR, t.a.v. Iris Kappelle (P&O), via
i.kappelle@radar.nl. Ons SPAM-filter is vrij strak afgesteld, met name hotmail-adressen worden soms
geweigerd. Gebruik een leesbevestiging. We moedigen in het bijzonder mensen die onder de
doelgroepen van social return vallen, aan om te reageren.
De gesprekken met sollicitanten worden gehouden op dinsdag 13 december 2016. Je krijgt hierover
uiterlijk vrijdag 9 december bericht. Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op dinsdag 20
december.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

RADAR is lid van 010inclusief, het Rotterdams
Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen
met andere Rotterdamse organisaties maken
wij ons sterk vóór gelijke kansen en tegen
discriminatie op de arbeidsmarkt.

