Medewerker bijbelgebruik
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en
donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren
en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG
is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil
ontlenen.
Onze kerndoelen zijn: de Bijbel vertalen, de Bijbel beschikbaar stellen en de betrokkenheid bij de
Bijbel vergroten.
Het team Bijbelgebruik, dat zich voornamelijk met het derde kerndoel bezig houdt, zoekt een nieuwe
collega.
Profiel
Wij zoeken een nieuwe medewerker (m/v) voor 24-36 uren per week die:
- een afgeronde (universitair) opleiding theologie heeft, bij voorkeur met een specialisatie in
bijbelwetenschap of godsdienstpedagogiek;
- affiniteit met de ‘nieuwe generatie’ heeft en kan werken aan de ontwikkeling van diverse
bijbelproducten voor kinderen;
- werkt vanuit liefde voor de Bijbel;
- gevoelig is voor de verschillende kleuren van kerkelijk Nederland en bereid is om hierbij ook
buiten eigen kaders te denken;
- een teamspeler is;
- in staat is om feedback te verwerken en te geven;
- een goede beheersing van de Nederlandse taal en een prettige schrijfstijl heeft.
Functie/Taken:
Als medewerker Bijbelgebruik heb je o.a. de volgende taken:
- samen met het team onze digitale kindernevendienstmethode Bijbel Basics verder
ontwikkelen;
- content maken (denk aan leesplannen, bijbelstudies, blogs en topics) voor debijbel.nl;
- meewerken aan diverse uitgaven van onze uitgeverij.
Arbeidsvoorwaarden
Je werkt (doorgaans) op het NBG kantoor in Haarlem. Salaris zal afhankelijk van ervaring en leeftijd
worden uitbetaald in salarisschaal 9 of 10 volgens de arbeidsvoorwaarden van de PKN-kerkelijke
medewerkers. Een reiskostenvergoeding is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.
Procedure
Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Lydia van der Meer
(manager Vertalen & Bijbelgebruik), tel. 023-5146149 of Anne-Mareike Schol (hoofd Bijbelgebruik),
tel. 023-5146113. Stuur je sollicitatiebrief met CV voor maandag 28 januari 2019 naar het emailadres hrm@bijbelgenootschap.nl en vermeld daarbij in de onderwerpregel ‘vacature
Bijbelgebruik’. De gesprekken in de eerste ronde vinden plaats in de week van 4 t/m 8 februari 2019.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, doorsturen wel.

