House of Miracles is een gemeente welke zich richt op discipelschap door middel van
huisgemeentes door het hele land, trainingsdagen en Miracle Nights (genezings- en
bevrijdingsdiensten). House of Miracles is groeiende en daarom zijn we op zoek naar een
Multimedia Expert.
Altijd al het Koninkrijk van God willen bouwen in een betaalde functie? Dit is je kans!

Functie
Multimedia Expert is een brede en afwisselende functie met diverse werkzaamheden. Ben je
goed in het ontwerpen van creatieve designs, sterk in videobewerking en handig met
geluidstechniek? Dan is deze functie wat voor jou! Binnen House of Miracles wordt je
verantwoordelijk voor het ontwerpen en vormgeven van onze social media content en de
video-editing. Dat is nog niet alles: één keer per maand ben je aanwezig bij één van onze events
om het geluid te verzorgen.
Dus wat ga je concreet doen?
•
•
•
•

Je ontwerpt online designs voor social media en andere uitingen.
Je denkt mee aan de marketing strategie en hoe we onze boodschap visueel uitdragen.
Je maakt video promo’s en kan video’s editen voor op social media.
In beginsel zal je 1 keer per maand aanwezig zijn op onze events (bijvoorbeeld Miracle
Night) om de geluidstechniek te verzorgen.

Wie zoeken we?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je staat 100% achter de identiteit en de doelstelling van House of Miracles.
Je hebt ten minste 1 jaar relevante werkervaring.
Je beheerst de Adobe programma’s zoals Photoshop, Indesign, etc.
Je hebt een afgeronde hbo-of MBO 4 opleiding, in de richting van grafisch vormgeving.
Je hebt een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Je bent 16 uur per week beschikbaar, zowel thuiswerk als op kantoor.
Het is een pré als je ervaring hebt als geluidstechnicus, maar in ieder geval welwillend
dit te leren.
Het is een pré als je 1 dag per week op kantoor wilt werken in Bodegraven.

Wat biedt House of Miracles?
Wij bieden je ontzettend leuk werk in een snel groeiende christelijke beweging in Nederland.
We bieden een markt conform salaris (€2.000 – €2.500 op fulltime basis), wat past bij de
zwaarte en uitdaging van de functie. Je kunt de functie grotendeels vanuit huis doen, maar
zeker in begin 1 dag per week op kantoor.
Geïnteresseerd? Mail je CV en motivatiebrief naar info@houseofmiracles.church

