
Redacteur/vormgever 8 uur per week voor 6 maanden

Stichting Wijkcentrum De Pijp is een onafhankelijke, actieve en eigenwijze organisatie in de Amsterdamse 
Pijp. Als maatschappelijke organisatie kennen wij de weg op het gebied van natuur, wonen en 
burgerparticipatie voor bewoners, ondernemers, financiers en professionele partners. 
Bij ons vinden bewoners en ondernemers de kennis, het netwerk en de faciliteiten om de buurt gezamenlijk 
mooi en leefbaar te maken en te houden. 

De Pijp Krant is een huis-aan-huiskrant die 1 keer per 2 maanden uitkomt onder verantwoordelijkheid van 
Stichting Wijkcentrum De Pijp. We werken met een redactie die bestaat uit vrijwilligers. 
De krant is een informatieve en kritische buurtkrant voor alle bewoners en ondernemers in de wijk. De 
inhoud gaat over buurtactiviteiten, politiek, actualiteiten en veranderingen in De Pijp. 

Wij zoeken op korte termijn een ervaren zelfstandige redacteur/vormgever voor de duur van 6 maanden.

Wat zijn je taken?
 Realisatie van De Pijp Krant
 Coördinatie redactievergaderingen
 Coördinatie vormgeving 
 Ontwikkelen plan om de toekomst van De Pijp Krant te versterken met vrijwillige inzet van 

bewoners

Wat verwachten we van jou?
 HBO werk- en denkniveau
 Kennis van Adobe Indesign CC  
 Kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op wijkniveau
 Kennis van toekomstige ontwikkelingen buurtkranten en multimedia
 Ervaring met het samenwerken met vrijwilligers
 Resultaatgerichte stijl
 Analytisch vermogen 
 Probleemoplossend vermogen

Wat biedt Stichting Wijkcentrum De Pijp?
Je legt verantwoording af aan de Algemeen Coördinator van Wijkcentrum De Pijp. Bij het opstellen van een 
plan voor de toekomst krijg je ondersteuning van het team opbouwwerk. 
Het is een tijdelijke functie voor een periode van een half jaar, 8 uur per week. 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Welzijn in salarisschaal 8. 
Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring (minimaal €2.591 en maximaal €3.553 bruto bij een voltijds 
dienstverband).  

Belangstelling? 
Stuur je mail met motivatie en CV naar sollicitaties(at)wijkcentrumdepijp.nl vóór 20 november 2017. De 
gesprekken met kandidaten worden gevoerd op 24 november in de ochtend.
Indien je vragen hebt over de functie die je niet beantwoord ziet in de vacature, kan je contact opnemen 
met Germaine Princen, tel. 020 – 676 4800.  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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