
 

 

 
 

Vacature Hoofdredacteur  
 

Achtergrond 
Wings of Support is een stichting die zich profileert door de directe controle en betrokkenheid die we hebben 
met alle organisaties die we steunen. Wings of Support is een particulier initiatief van medewerkers van de 
KLM groep. Getracht wordt kinderen in landen waar deze maatschappij op vliegt te helpen door middel van 
het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame 
verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving. Het 
ondersteunen van de hulpprojecten gebeurt in principe op de plaats van KLM bestemmingen met financiële 
steun van onze donateurs en sponsors. In 2017 heeft Wings of Support € 716.647 besteed aan 86 projecten 
in 16 verschillende landen en daarmee bijna 25.000 kinderen geholpen. 

Al die jaren hebben wij een papieren kwartaalblad uitgegeven, de WOSwijs. Onze project coördinatoren en 
vrijwilligers schrijven de leukste stukjes hiervoor. In de jaren is dit blad van een paar aan elkaar geniette A4tjes 
uitgegroeid tot een mooi blad inclusief layout en design. In 2016 zijn we meegegaan in de digitale wereld. 
Foleon (voorheen Instant Magazine) heeft ons een prachtige tool aangeboden waarmee wij een professioneel 
digitaal magazine kunnen maken. Het kost ons veel tijd om een hoogwaardig magazine aan te kunnen blijven 
bieden zodat we op dit moment maandelijkse blogs maken via dit platform. Graag vinden we een tussenvorm 
tussen volledig magazine en weblog die aan onze wensen voldoen. Op onze website kun je de publicaties 
vinden. 

Taken 
Als Hoofdredacteur ben je verantwoordelijk voor het bij elkaar krijgen van content (van de projectcoordinatoren 
en andere wossers) en deze te redigeren op schrijfstijl en lengte. Ook het actief verzamelen en schrijven van 
stukjes middels bijvoorbeeld onze ‘journalisten/redacteurs’ en het inspelen op de actualiteiten binnen de 
stichting behoren tot de activiteiten. Wij hebben ook Social Media en Website en meedenken welke content 
wellicht geschikter is voor social of Website wordt ook gewaardeerd. Je werkt nauw samen met onze opmakers 
in Foleon vwb foto’s bij artikelen en publicatie deadlines. 

Profiel 
- Je hebt affiniteit en ervaring met redactioneel werk en schrijven 
- Je hebt interesse in (nieuwe) media en ontwikkelingssamenwerking 
- Je werkt zelfstandig, georganiseerd en neemt graag initiatief 
- Je bent goed bereikbaar via mail voor eventuele last minute verzoeken 
- Je bent nieuwsgierig en enthousiast 
- Je kunt het werkbaar maken met andere redacteurs en Foleon opmakers om een maandelijkse 

publicatie/artikel af te stemmen  
 

Geschatte tijdsbesteding 
Aan deze functie besteed je ongeveer 4 uur per week. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd 
vanuit huis of vanaf ‘de route’. De werkdruk voor publicatie kan hoger liggen maar dit kun je zelf goed 
afstemmen met je redactie collega(s). 
 

Wat krijg je ervoor terug? 
- Een inspirerende en gezellige organisatie met enthousiaste mensen 
- Veel ruimte voor initiatief 
- Persoonlijke ontwikkeling 
- Werken in een dynamisch team binnen een organisatie met enthousiaste vrijwilligers  
- Een bredere invulling en voldoening van je baan in de luchtvaart 

Aanmelden/vragen/opmerkingen 
Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar bram@wingsofsupport.org 
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Vacature Redacteur  
 

Achtergrond 
Wings of Support is een stichting die zich profileert door de directe controle en betrokkenheid die we hebben 
met alle organisaties die we steunen. Wings of Support is een particulier initiatief van medewerkers van de 
KLM groep. Getracht wordt kinderen in landen waar deze maatschappij op vliegt te helpen door middel van 
het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame 
verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving. Het 
ondersteunen van de hulpprojecten gebeurt in principe op de plaats van KLM bestemmingen met financiële 
steun van onze donateurs en sponsors. In 2017 heeft Wings of Support € 716.647 besteed aan 86 projecten 
in 16 verschillende landen en daarmee bijna 25.000 kinderen geholpen. 

Al die jaren hebben wij een papieren kwartaalblad uitgegeven, de WOSwijs. Onze project coördinatoren en 
vrijwilligers schrijven de leukste stukjes hiervoor. In de jaren is dit blad van een paar aan elkaar geniette A4tjes 
uitgegroeid tot een mooi blad inclusief layout en design. In 2016 zijn we meegegaan in de digitale wereld. 
Foleon (voorheen Instant Magazine) heeft ons een prachtige tool aangeboden waarmee wij een professioneel 
digitaal magazine kunnen maken. Het kost ons veel tijd om een hoogwaardig magazine aan te kunnen blijven 
bieden zodat we op dit moment maandelijkse blogs maken via dit platform. Graag vinden we een tussenvorm 
tussen volledig magazine en weblog die aan onze wensen voldoen. Op onze website kun je de publicaties 
vinden. 

Taken 
Als redacteur hou je je bezig met het redigeren op schrijfstijl en lengte van stukjes ingezonden door 
projectcoordinatoren en andere wossers. Ook het bedenken van leuke actuele content behoren tot de 
activiteiten. Wij hebben ook Social Media en Website en meedenken welke content wellicht geschikter is voor 
social of Website wordt ook gewaardeerd. Je werkt nauw samen met onze opmakers in Foleon vwb foto’s bij 
artikelen en publicatie deadlines. 

Profiel 

- Je hebt affiniteit en ervaring met redactioneel werk en schrijven 
- Je hebt interesse in (nieuwe) media en ontwikkelingssamenwerking 
- Je werkt zelfstandig, georganiseerd en neemt graag initiatief 
- Je bent goed bereikbaar via mail voor eventuele last minute verzoeken 
- Je bent nieuwsgierig en enthousiast 
- Je kunt het werkbaar maken met andere redacteurs en Foleon opmakers om een maandelijkse 

publicatie/artikel af te stemmen  

 

Geschatte tijdsbesteding 
Aan deze functie besteed je ongeveer 2 uur per week. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd 
vanuit huis of vanaf ‘de route’. De werkdruk voor publicatie kan hoger liggen maar dit kun je afstemmen met 
je redactie collega(s). 
 

Wat krijg je ervoor terug? 
- Een inspirerende en gezellige organisatie met enthousiaste mensen 
- Veel ruimte voor initiatief 
- Persoonlijke ontwikkeling 

Aanmelden/vragen/opmerkingen 
Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar bram@wingsofsupport.org 

 


