Vacature
Videograaf (8-12 uur p/w)
Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien
en biedt hen hoop. Onze unieke kracht is dat we dichterbij de leefwereld van
jongeren staan. Hierdoor zijn we in staat zijn het Evangelie op eigentijdse wijze te
vertalen. Iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen. Daarom helpen
wij jongeren ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins. We
zijn in heel Nederland actief in het jongerenwerk; honderden vrijwilligers en ruim
80 medewerkers dragen hieraan bij.
Youth for Christ start dit jaar het project ‘De Stem van Jongeren’. Met dit project helpen
we jongeren om hun ideeën en ervaringen op constructieve wijze te uiten en te delen.
Doel van het project is om jongeren te leren participeren en om bij te dragen aan een
evenwichtige beeldvorming in de samenleving over de leefwereld van jongeren.
In Zwolle geven we invulling aan dit project door een documentaire te maken over het
leven van een aantal jongeren dat voor langere tijd gevolgd wordt. Elke maand wordt een
korte milestone of preview gemaakt, aan het einde wordt de gehele documentaire
samengesteld en gepresenteerd. Na afloop van het project blijft de functie van videograaf
bestaan en gaan we - in overleg met jou - nieuwe projecten opzetten.
Voor dit project is Youth for Christ Zwolle op zoek naar een Videograaf (8-12 uur p/w).
DE FUNCTIE
Je loopt mee in de leefwereld van een viertal jongeren en creëert een documentaire die
hun leefwereld zo goed mogelijk in beeld brengt. Je werkt samen met een
jongerenwerker aan het script voor de documentaire en geeft hier uitvoering aan. Samen
met de jongeren werk je aan het uitbrengen van een aantal previews en ben je
verantwoordelijk voor de productie van de documentaire. Maandelijks presenteer je een
aantal milestones (previews) waarin je mensen nieuwsgierig maakt.
JOUW PROFIEL
Verhalen vertellen door middel van film is jouw passie. Je bent een creatieveling, maar
hebt ook oog voor detail en kadering. Je hebt een relevante HBO/MBO-opleiding
afgerond. Verder heb je ervaring met het maken van documentaires, inclusief montage
en editing. Je krijgt energie van het werken met jongeren met verschillende culturele
achtergronden. Je staat stevig in je schoenen, legt gemakkelijk contact en weet relaties
op te bouwen. Je onderschrijft de doelstelling van Youth for Christ en je bent overtuigd
christen. Daarnaast heb je affiniteit met- en ben je woonachting in de regio Zwolle.

WAT BIEDEN WIJ
We bieden je een mooie uitdaging binnen een organisatie die zich snel ontwikkelt. Je
krijgt veel kansen en ruimte om jouw expertise in te zetten. Salariëring gebeurt aan de
hand van ons Personeelsreglement. Je salaris gaat op basis van vriendenkring (dit wil
zeggen dat je in je eigen netwerk mensen werft die je werk financieel ondersteunen).
Vanaf de start van je contract krijg je voor een jaar 8-12 uur betaald. Je hebt dus een jaar
de tijd om een vriendenkring op te bouwen en zo deze 8-12 uur gedekt te krijgen. Vanuit
Youth for Christ wordt je begeleidt om dit op te bouwen.
MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Shelton Telesford:
shelton.telesford@yfc.nl, 06 2364 6599.
SOLLICITEREN
Mail je brief en CV uiterlijk 31 augustus naar sollicitaties@yfc.nl onder vermelding van
‘Videograaf De Stem van Jongeren Zwolle’. Kennismaking met de jongeren is onderdeel
van de sollicitatieprocedure. De sollicitatiegesprekken zullen medio september
plaatsvinden.

