
Zoek jij een job waarin je jouw talent voor online media, AV-techniek, webbeheer (incl. SEO), communicatie 
en marketing kunt combineren met je verlangen om dienstbaar te zijn aan God en je naaste? Solliciteer dan 
naar de functie van 
 
 

specialist online media en AV-techniek (0,5 fte) 
 
 
bij Weetwatjegelooft.nl en Permanente Educatie Predikanten. 
 
Weetwatjegelooft.nl en Permanente Educatie Predikanten (PEP) vormen samen de afdeling valorisatie van 
de Theologische Universiteit Kampen. Valorisatie aan onze universiteit richt zich op het geschikt en 
beschikbaar maken van theologische kennis voor een breed publiek. PEP richt zich op het aanbieden van 
een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten. Dat gebeurt 
door middel van (online) cursussen, trainingen en studiedagen. Weetwatjegelooft.nl biedt christenen 
(zonder theologische opleiding) een kennisplatform over de Bijbel, Geloven en Kerkzijn. Dat gebeurt door 
middel van video’s en podcasts die gratis worden aangeboden, naast betaalde (online) cursussen en 
studiedagen.  
 
Binnen ons enthousiaste en betrokken team van theologische en didactische professionals is plaats voor 
iemand die ons wil ondersteunen op het gebied van online media en AV-techniek. Ben jij een betrokken 
christen, heb je affiniteit met theologie en een (HBO-)opleiding gevolgd op het gebied van online media, 
AV-techniek en communicatie? Kunnen wij het beheer van onze websites (WordPress; incl. SEO), de 
vormgeving van onze nieuwsbrieven, activiteiten op social media, en de technische kant van video- en 
audio-opnames en online studieactiviteiten zoals webinars, helemaal aan jou overlaten? Dan ontvangen wij 
graag jouw CV met je motivatie om dit werk aan de Theologische Universiteit Kampen te gaan doen.  
 
We bieden je een deeltijdcontract aan voor 1 jaar met een omvang van 0,5 fte. Salaris en 
arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VSNU. Bij goed functioneren krijg je na 1 jaar een vast contract 
aangeboden.  
 
De missie van de Theologische Universiteit Kampen is het bestuderen van de Bijbel en de werkelijkheid van 
God om nieuwe generaties te vormen voor hun dienst in kerk en samenleving.  
 
Lees meer over ons op tukampen.nl, weetwatjegelooft.nl en pepredikanten.nl. 
 
Je CV met motivatie kan je tot en met 24 augustus 2020 richten aan William den Boer, projectmanager, 
wadenboer@tukampen.nl. Neem voor meer informatie over de functie contact op met William den Boer, 
tel. 06-36055137. 
 

 
 

                                   


