
 

    

 

Goed nieuws voor de stad 

Vacature Missie Dordt 

Contentbeheerder (webmaster) 

Functieomvang 4 uur per week 

 

 

Zoek jij een leuke klus om je als vrijwilliger (met vergoeding) in te zetten voor het werk van de 

stichting Missie Dordt? Vind jij het leuk om ervoor te zorgen dat alle content op onze website en in 

onze digitale nieuwsbrief wordt geplaatst? Dan maken we graag kennis met je. We zoeken een 

contentbeheerder (webmaster) die de digitale footprint van onze stichting onvergetelijk maakt.  

 

Over ons 

Missie Dordt is een organisatie voor missionair werk op het eiland van Dordrecht. We leggen als 

netwerkorganisatie de verbinding en zoeken de samenwerking met kerken, de overheid en diverse 

relevante partijen. Als parapluorganisatie bieden we onderdak aan een scala aan initiatieven die 

invulling geven aan onze integrale missie. 

 

Vacature 

Ter ondersteuning van het werk van de stuurgroep en kernteams zoeken we een contentbeheerder 

(webmaster). Dit betreft een vrijwilligersfunctie voor circa 4 uur per week met vrijwilligersvergoeding. 

Doel van de functie is om ervoor te zorgen dat de content (die wordt aangeleverd door de 

communicatiemedewerker) op de website en in onze nieuwsbrief wordt geplaatst.  

 

Profiel 

✓ Je bent ICT-vaardig en vindt het leuk om je te verdiepen in websitebeheer 

✓ Je bent circa 4 uur per week beschikbaar als vrijwilliger 

✓ Je bent belijdend Christen en lid van een kerk of geloofsgemeenschap in Dordrecht  

✓ Je onderschrijft de doelstelling van de stichting Missie Dordt  

 

Taken 

✓ Beheren van de website in Wordpress met pagebuilder Elementor * 

✓ Opmaken van de nieuwsbrief in Mailchimp  

✓ Publiceren van teksten, foto’s en bestanden op de website en in de nieuwsbrief 

✓ Beeldbewerking (afbeeldingen voor web bijsnijden, beeldcompressie e.d.) 

✓ Bewaking van een uniforme uitstraling 

 



 

    

 

Goed nieuws voor de stad 

* De website van Missie Dordt is gebouwd in Wordpress met de pagebuilder Elementor. Met tutorials 

via YouTube word je helemaal wegwijs gemaakt in het beheer van de website. De content krijg je 

kant en klaar aangeleverd. Zo blijft het websitebeheer overzichtelijk en eenvoudig.  

 

Reageren 

Wil jij onze website en nieuwsbrief up-to-date houden en jouw skills inzetten als contentbeheerder? 

Neem dan contact op met Wiebe van Horssen via bestuurder@samendordt.nl of 06-28196630.  

mailto:bestuurder@samendordt.nl

