
Gezocht: medior online redacteur (24-32 uur) 
 

Wil jij écht impact maken met je werk? En ontwikkel jij met gemak 

opvallende content voor social media? Dan is dit een baan voor jou! Als 

allround redacteur bij het mediahuis van Living Image vertaal je de 

wensen van onze partners naar creatieve, meestal online uitingen. 

Begint er al iets te kriebelen? 

 

Als online redacteur ga je aan de slag met het ontwikkelen van social media content, het schrijven 

van creatieve captions, het maken van reels en het bedenken van social-mediastrategieën. Je 

bedenkt originele en doeltreffende campagnes voor onze partners, en voert vervolgens ook je 

eigen plannen uit – natuurlijk samen met je teamgenoten. Losse klusjes horen er af en toe ook bij, 

van persberichten, drukwerk tot soms het samenstellen van een magazine of het schieten van 

mooie plaatjes. Er is veel te leren en er is veel mogelijk bij Living Image. 

 

Over Living Image 

Over ons bedrijf: Living Image is een groeiend en creatief full service mediabedrijf. Met meer dan 

35 professionals werken we met een hands-on mentaliteit aan allerlei prachtige mediaprojecten. 

We werken voor diverse christelijke organisaties, zoals Compassion, MOVE community, Stichting 

Present, StudentLife, de Oud-Katholieke Kerk en Hour of Power.  

 

We zijn een jong team met een grote passie voor God en voor nieuwe media. In ons werk 

proberen we die twee passies te combineren. We zijn een missie gedreven, mensgerichte 

organisatie met een commerciële verantwoordelijkheid. Ons doel is om creativiteit te laten 

floreren. 

 

Over het team 

Je werkt samen met redacteuren, contentmakers en vormgevers. Ook draait er een aantal 

stagiaires mee in dit team, van wie je een (of meer) mag begeleiden. Dit team staat bekend om de 

kenmerkende sfeer: creatief, bruisend, open, en ruimte voor veel droge humor. 

 

Wat jij meebrengt: 

• Je bent een echte allrounder; 

• Jij weet precies wat werkt op social media en hebt veel ervaring in het bedenken van 

content; 

• Je bent een doener: je draait je hand niet om voor het maken van posts, stories en reels; 

• Je beschikt over een vlotte pen en kunt schrijven voor verschillende doelgroepen; 

• Je vindt het leuk om strategisch en uitvoerend werk te combineren (afwisseling!); 

• Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook een teamplayer; 

• Je kunt multitasken en werken onder druk; 

• Je hebt ervaring met Canva (of de Adobe pakketten), Later en Meta Business Suite 

• Je hebt bij voorkeur een afgeronde HBO-opleiding in marketing, journalistiek of 

communicatie 

• Je hebt bij voorkeur 3-5 jaar werkervaring 



 

Jij geeft ons je tijd, je toewijding en je talent. En daar zijn we erg dankbaar voor. Maar wat 

krijg jij in ruil? Dit is wat je kan verwachten: 

• Duik in projecten die je werkelijk uitdagen. En mis je nog wat kennis of een specifieke 

vaardigheid voor een project? Er is altijd wel een collega die voor je klaarstaat en graag 

met je meedenkt; 

• Geen dag is hetzelfde bij Living Image. Van opnames in de studio, veldwerk tot 

thuiswerken; het is nooit saai hier! 

• Het geloof is wat ons verbindt. We starten elke maandag gezamenlijk met een 

weekopening waarin we met elkaar de diepte ingaan en delen wat ons bezighoudt, 

danken en bidden. 

• Werken in hartje Utrecht. Tijdens de lunch lekker de stad in, even een wandeling langs de 

Utrechtse grachten of misschien zelfs wel op de fiets naar het werk; wie wil dat niet?! 

• Tijd om te ontdekken wat echt bij jou past! We zijn een dynamische scale-up. Dit betekent 

dat er veel ruimte is om te ontdekken wat bij jou past. We willen jou het liefst in je kracht 

zetten op de plek waar jij gaat floreren! 

• We bieden je een jaarcontract voor 24-32 uur. 

• Afhankelijk van je werkervaring bieden we je een brutosalaris van 2600 tot 3000 euro (op 

basis van 40 uur). 

• Als laatste: reiskostenvergoeding! Altijd fijn als je met het OV komt. 

 

Voor vragen over de vacature kan je terecht bij Janneke van der Veer. Stuur een mail naar 

janneke@livingimage.nl. Solliciteren? Reageer met je CV en motivatie voor 29 augustus 2022. 
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