Lef Magazine is het eerste en enige publiekstijdschrift ter wereld over verslaving, verslaafden in herstel en hun naasten. Lef is een tijdschrift
voor mensen met een positieve levenshouding die geïnteresseerd zijn in verdieping. Lef brengt brede onderwerpen op het gebied van verslaving op een toegankelijke manier. Er wordt gewerkt in een klein (circa 15), enthousiast en jong team; het magazine (met een groeiende
oplage) verschijnt iedere twee maanden. Lef bestaat drie jaar en heeft heldere ontwikkelingsambities, ook in het buitenland. Het tijdschrift
heeft een attractieve website, is actief op social media, ontwikkelt apps, geeft nieuwsbrieven uit en organiseert ontmoetings- en themadagen. Tegelijkertijd wordt nog veel ontwikkeld, uitgebreid en verbreed. Inhoud en vorm van het magazine gaan hand-in-hand.
Lef is een onafhankelijk tijdschrift.

In het team van Lef Magazine (gevestigd in Den Bosch) bestaat behoefte aan
een

VORMGEVER TIJDSCHRIFT
(circa 3 dagen per week)

In het team is één Vormgever werkzaam, die zorgt voor de opmaak van het magazine, de fotografen aanstuurt en de website up-to-date houdt. De Vormgever
weet de aangeleverde teksten te vertalen naar beeld.
Een zelfstandige positie in een hecht team waarin meedenken en meepraten
wordt gezien als een essentieel onderdeel van het werk: er bestaat natuurlijk
geen waterdicht schot tussen redactie en vormgeving. Samen streven de teamleden naar het best denkbare eindproduct, en ook naar de verdere ontwikkelingen
van Lef.
Profiel
 Je hebt een HBO-opleiding grafische vormgeving. Je hebt relevante ervaring,
opgedaan bij bijvoorbeeld een tijdschrift of een vormgevingsbureau. Je beschikt over kennis van Indesign, Adobe Photoshop Illustrator en DTP.
 Je hebt ervaring met het onderhoud van websites.
 Vanzelfsprekend heb je een grote interesse voor tijdschriften. Ook ben je geinteresseerd in marketing, multimedia en internet en weet je de weg op social
media. Je hebt een brede maatschappelijke interesse en hebt over uiteenlopende actuele zaken een uitgesproken mening.
 Je draagt er wezenlijk aan bij dat Lef aantrekkelijk en verleidelijk is voor zowel
lezers als adverteerders.
 Creativiteit, accuratesse en flexibiliteit zijn noodzakelijke eigenschappen van
de Vormgever, je houdt je aan afspraken en “deadlines” bepalen je agenda.
Aanbod
Een waardevolle positie binnen dit team. Kans om te groeien in het vak. Voor een
gedegen overdracht wordt gezorgd. Het salaris is marktconform. De bedoeling is
dat een arbeidsovereenkomst voor zes maanden daarna wordt omgezet naar
onbepaalde tijd.
Reactie
Lef Magazine laat zich bij de werving en selectie bijstaan door Nico Hopman van
Hopman Organisatie en Personeel. Bij hem is ook nadere informatie te vragen:
06–21225040.
Stuur binnen een week je sollicitatie met cv naar nico@lef-magazine.nl. Voeg
daar een door jou vormgegeven pagina bij; in een latere fase maakt een proefopdracht deel uit van de procedure. Dan zal ook je persoonlijkheidsprofiel in kaart
worden gebracht en met je worden besproken.
Er wordt naar gestreefd de procedure voor 1 januari af te ronden.

