
Vacature Film (eind)redacteur  

8WEEKLY is het grootste en meest omvattende Nederlandstalige cultuurmagazine op internet en bestaat 
al 20 jaar. Maandelijks komen 30.000 tot 40.000 unieke bezoekers af op onze artikelen over muziek, 
beeldende kunst, boeken, film en theater. 8WEEKLY is altijd op zoek naar (potentieel) schrijftalent dat 
zich vrijwillig voor de site in wil zetten. 

Wie zoeken wij? 
We zoeken (eind)-redacteuren in alle soorten en maten, geuren en kleuren. Ben jij een filmliefhebber en 
wil je de wereld laten weten wat op dit moment echt te gek is? Reageer dan snel op deze vacature! 

Functie-inhoud 
Als film redacteur schrijf je zowel recensies als features, festivalverslagen en interviews. Je bent veelzijdig 
en je schrijfstijl is kritisch, beschouwend en informatief. Je denkt mee over de invulling van nieuwe 
artikelen en levert een actieve bijdrage aan de verwezenlijking hiervan. Je wordt onder meer benaderd 
als het gaat om het bijwonen van speciale evenementen en festivals, schrijft geregeld een stevige 
reportage of een achtergrondverhaal en minstens twee keer in de maand een recensie van een film. Door 
je veelzijdige schrijven bouw je een interessant portfolio op. 
 
Een eindredacteur verzorgt de eindredactie van artikelen en is er verantwoordelijk voor dat de geplaatste 
artikelen van voldoende niveau zijn. Hij/zij controleert de artikelen op schrijfstijl, inhoud, correct 
Nederlands en de opmaak. De eindredacteur plaatst de artikelen uiteindelijk zelf op de internetpagina. 
Een belangrijk onderdeel van de taak bestaat uit het begeleiden van de redacteur. Er wordt verwacht dat 

de eindredacteur zijn/haar bevindingen terugkoppelt aan de redacteur. 

Functie-eisen 

Voor deze functie geldt: 

• Je hebt HBO of universitair werk- en denkniveau. 
• Je hebt bij voorkeur een journalistieke achtergrond met culturele interesse of een inhoudelijke 

(culturele) opleiding met een specialisatie journalistiek/schrijven o.i.d. (gewoon veel schrijftalent 
en een paar goede voorbeelden daarvan zijn ook een prima begin.) 

• Je hebt vanzelfsprekend een uitstekende beheersing van het Nederlands. 
• Je bent enthousiast, initiatiefrijk, flexibel en accuraat. 
• Je kunt omgaan met deadlines, feedback en kritiek. 
• Je hebt beschikking over internet. 
• Je hebt minstens een jaar, maar liefst langer, de tijd om een bijdrage te leveren aan 8WEEKLY. 
• Je kunt goed samenwerken (‘teamplayer’). 

• Je hebt beschikking over en ervaring hebben met internet en bij voorkeur Photoshop en HTML 
(voor eindredacteur) 

 

Wat bieden wij? 
Je maakt onderdeel uit van een organisatie waar zo’n 100 mensen met veel passie en plezier voor 
werken. In een prikkelende omgeving vol ‘soortgenoten’ krijg je de kans om je schrijven (verder) te 
ontwikkelen, onder begeleiding van onder meer eindredacteuren en redactiechefs. Je bouwt een 
groeiend portfolio van artikelen op. 

Solliciteren? 
Wij zoeken (eind)redacteurs die – in overleg – op korte termijn kunnen beginnen. Sollicitaties 



kunnen naar film@8weekly t.a.v. Dymfna Winter worden gestuurd. Vermeld daar ook in op 
welke functie(s) je solliciteert en voeg bij je sollicitatie een korte motivatiebrief en je cv. Via 
diezelfde weg kan meer informatie worden opgevraagd.  

 

 


