Wings of Support is een stichting die zich profileert door de directe controle en betrokkenheid die we hebben
met alle organisaties die wij 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.
Al die jaren hebben wij een papieren kwartaalblad uitgegeven, de WoSwijs. Onze WoSwijs redactie,
projectcoördinatoren en vrijwilligers schrijven de meest leuke en uiteenlopende stukken voor dit online
magazine. In de jaren is dit blad van een paar aan elkaar geknutselde A4tjes uitgegroeid tot een mooi, visueel
blad inclusief volwaardige layout en design. In 2016 zijn we meegegaan in de digitale wereld en hebben we
het blad omgezet naar een online magazine. Foleon (voorheen Instant Magazine) heeft ons een prachtige tool
aangeboden waarmee wij een professioneel digitaal magazine konden gaan creëren. Het kost ons veel tijd
om een hoogwaardig magazine aan te kunnen blijven bieden waardoor we op dit moment werken in de vorm
van maandelijkse blogs die wij uploaden via dit platform. Graag vinden we een tussenvorm tussen een volledig
magazine en weblog die aan onze wensen voldoen. Hier kunnen we jouw hulp uiteraard goed bij gebruiken.
Op dit moment bestaat onze redactie uit zo’n 7 redacteuren en proberen wij maandelijks 1 artikel online te
publiceren. Op onze website kun je alle publicaties vinden.

Als hoofdredacteur van de WoSwijs ben je verantwoordelijk voor het stroomlijnen, ordenen en redigeren van
de WoSwijs redactie. Je stelt deadlines en geeft sturing aan onze redacteuren. Ook zorg je ervoor dat deze
deadlines gehaald worden door de redacteuren door middel van actieve benaderbaarheid. Je plant (online)
meetings in, leidt deze en zorgt ervoor dat de vergaderingen regelmatig plaatsvinden. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor het actief verzamelen van de stukken en upload je deze in onze Teams omgeving. Jij
bent de spin in het web die ervoor zorgt dat de redacteuren op de hoogte zijn van de laatste actualiteiten
binnen de stichting. Ook heb je een licht sturende rol op de inhoud en waarborg je een mooie mix van
onderwerpen in samenspraak met het bestuur. Verder zorg je ervoor dat er genoeg content verzameld is om
over te schrijven door onze redacteuren. Tevens werk je nauw samen met onze communicatiemedewerkers
en zorg je ervoor dat alle stukken gepromoot worden op de relevante online kanalen. Ook maak je de stukken
met relevant beeld op via Foleon. Uiteindelijk ben jij eindverantwoordelijke voor de artikelen, die volledig
opgemaakt in correct Nederlands en wel gepubliceerd staan op de WoSwijs.

-

Je hebt affiniteit en ervaring met redactioneel werk en schrijven
Je hebt interesse in (nieuwe) media en ontwikkelingssamenwerking
Je neemt graag de leiding en hebt ervaring met het doen en leiden van (online) meetings
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 hebt affiniteit met het opmaken van artikelen

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).

-

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

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar nina@wingsofsupport.org

