VACATURE Teamleider / Hoofdredacteur (36 uur)
De baan
Je bent hoofdredacteur met goede managementkwaliteiten. Als hoofd van het
nationale team coördineer je de redactie en ben je verantwoordelijk voor een goed
verloop van de nationale projecten.
Het nationale team bestaat zes mensen, die allemaal hun eigen projecten draaien en
samen de redactie vormen. Je stuurt het team aan, zet een visie uit, houdt de grote
lijnen in de gaten, bewaakt de budgetten en stuurt bij waar nodig.
De vaste werkzaamheden van het nationale team bestaan uit
-

veldwerk onder druggebruikers in Nederlandse steden
signalering van drugsproblematiek in de regio
voorlichting geven op locatie
productie en distributie van voorlichtingsmateriaal
tekst- en beeldredactie
trainingen geven aan zorgprofessionals
opsporing en bestrijding van infectieziekten onder druggebruikers
rapporteren aan gemeente en ministerie

Mainline focust zich van oorsprong op heroïne- en basecokegebruikers, maar is zich
in de loop van de jaren ook gaan richten op andere doelgroepen zoals ghb- en crystal
meth-gebruikers. Mainline heeft tevens een internationale afdeling op hetzelfde
kantoor met werkzaamheden wereldwijd, waaronder in Kenia, Zuid Afrika, Pakistan
en Vietnam.
Mainlines paradepaardje is het magazine dat vier keer paar uitkomt met een oplage
van 10.000 edities. Het blad over drugs en gezondheid wordt via post en veldwerk
verspreid onder druggebruikers in het hele land. Het blad komt op die manier terecht
bij verslavingszorginstellingen, inloophuizen, gebruiksruimtes, tippelzones en
methadonposten.
Werkzaamheden
-

Je houdt overzicht over de nationale projecten en stuurt bij waar nodig
Je zet met het team een strategie uit om signalen uit drugsscenes beter op te
vangen en doelgroepen beter te bereiken
Met de teamleden bepaal je de koers en evalueer je individuele werkplannen
Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van een journalistieke en digitale
koers van het magazine
Je coördineert de redactie, zit team- en redactievergaderingen voor, en
stuurt freelance schrijvers en fotografen aan
Je schrijft briefings, geeft inhoudelijk feedback op artikelen en bewaakt de
kwaliteit van de magazines
Je maakt de planning en bewaakt het budget
Je bemiddelt in het team waar nodig

Profiel
-

HBO werk- en denkniveau (journalistiek / communicatie)
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende en bent een echte
teamspeler
Je coördineert probleemloos meerdere projecten tegelijk
Je hebt visie, denkt strategisch en bent ambitieus
Je hebt aantoonbare ervaring in print en online media
Je hebt een vlotte pen en bent bedreven in het neerzetten van een goed
journalistiek verhaal
Je denkt in doelgroepen en hoe deze te bereiken
Je bent maatschappelijk betrokken
Je hebt een open en pragmatische houding, en bent flexibel en
stressbestendig
Bij voorkeur ken je het werkveld van de verslavingszorg of zorgsector

Wij bieden
Een baan op het leukste kantoor van Amsterdam. Mainline heeft een informele
werksfeer, met een grote maatschappelijke betrokkenheid en hoge professionele
standaard. De organisatiestructuur is plat en biedt veel ruimte voor eigen initiatief en
creativiteit. Je hebt de mogelijkheid om op journalistiek en digitaal gebied los te
gaan. Het werkveld is uitdagend en biedt veel ruimte voor ontwikkeling.
Mainline biedt een net salaris (€ 3.342- € 4.511 op fulltime basis), goede secundaire
arbeidsvoorwaarden en flexibele werktijden.

Hoe solliciteren?
Stuur je CV met motivatiebrief vòòr 8 februari 2019 naar Desiree van Dok (office
manager) via d.vandok@mainline.nl. Wil je meer weten over het werk van Mainline
of publicaties inzien, neem contact op met Machteld Busz (directeur) via
m.busz@mainline.nl.

