
 Stichting Geloofsinburgering zoekt een enthousiaste:   

Social media Manager Sharing Bread (0,2 fte)  
‘Sharing Bread’ is een platform door en voor vrouwen van verschillende culturen. Op het platform 

vind je o.a. interviews, bijbelquotes, portretten van vrouwen. Het is onze missie om vrouwen met en 

zonder migratieachtergrond aan elkaar te verbinden. We richten ons in het bijzonder, maar niet 
uitsluitend, op vrouwen met een christelijke achtergrond. ‘Sharing Bread’ is onderdeel van Stichting 

Geloofsinburgering.  

  

Wat ga je doen?  

Samen met het team zorg jij ervoor dat het vrouwenplatform Sharing Bread op Instagram en 

Facebook goed draait. Je bedenkt thema’s en je bent eindverantwoordelijk voor creatieve en 
bemoedigende content. Je zorgt er vanzelfsprekend voor dat de content goed aansluit bij de 

doelgroep en er geweldig uitziet.   

Je doet het werk samen met een multicultureel vrijwilligstersteam, een fotograaf en een designer. Jij 
bent de spin in het web en zorgt ervoor dat alles in goede banen loopt. Je organiseert o.a. de 

fotoshoots, de vergaderingen en zorgt ervoor dat de content op tijd klaar is.  

Daarnaast organiseer je in overleg met de directeur activiteiten waar migrantenvrouwen elkaar 
offline ontmoeten. Dit kunnen workshops, een ontmoetingsdag of een vrouwenweekend zijn.   

  

Wie ben jij?  

• Je houdt van Instagram en andere social media.  

• Je voelt je als een vis in het water in een multiculturele omgeving.   

• Je bent christen en wil graag vanuit je geloof bezig zijn.  

• Je bent creatief.   

• Je bent een harde werker.  

• Je kunt goed overleggen en werkt graag met een team.   

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  

• Je kunt goed organiseren.  

• Je beheerst de Nederlandse taal.   

 

Overige informatie  

• Werkdag in overleg, werkplek in Gouda, thuiswerken gedeeltelijk mogelijk.  

• In eerste instantie zwangerschapsvervanging van 1 april tot en met 1 september.   

• Het brutoloon is €1797,08 per maand obv fulltime. Daarnaast is er vakantietoeslag van 8,0% 
en bouw je pensioen op.  

  

Stuur je sollicitatie voor 18 maart 2022 naar ds. Esther van Schie:  esther@geloofsinburgering.nl.  

Voor vragen over de vacature: neem contact op met Arjanna Flier 06 25451340. Gesprekken 

vinden plaats op 25 maart.  

  

Website:   www.geloofsinburgering.nl  

Instagram:   https://www.instagram.com/sharingbread/?hl=nl     

Facebook:  https://www. facebook.com/geloofsinburgering     
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