`
4M is een beweging die mannen tot in het diepst van hun hart wil inspireren en op het pad wil
zetten van een leven met God. Dat doen we onder andere door het jaarlijks organiseren van
vele weekenden en events, het bieden van online content en het 3x per jaar uitgeven van
MUSK4: het glossy magazine voor mannen die verlangen naar avontuur en léven in dienst
van de Koning.
Voor de versterking van het redactieteam van MUSK4 zijn we op zoek naar

Creatievelingen met vuurkracht (m/v)
vrijwillig, inzet in overleg
Met een gepassioneerd team willen we MUSK4 in alle opzichten laten groeien. We zijn daarbij

vooral op zoek naar schrijvers die met pakkende teksten en originele ideeën kunnen bijdragen aan
de inhoud van het magazine.
Wat houdt de functie in?
Als schrijver neem je actief deel aan de redactievergaderingen waarin het thema voor de komende
editie wordt uitgewerkt. Binnen het gekozen thema ga je aan de slag met het schrijven van één of
meerdere artikelen per editie (in overleg te bepalen). Je verwerkt eventuele feedback en levert tijdig
je definitieve stukken aan.
Jouw profiel
•
Jij bent een enthousiaste en bevlogen creatieveling met een hart voor God en mensen. Je
leeft en werkt vanuit een levende relatie met Jezus.
•
Je schrijft vlammende stukken en weet altijd te raken met je teksten.
•
Je onderschrijft de missie van de 4e Musketier en hebt aan minimaal één activiteit van de
4M, Muskathlon of Arise deelgenomen.
•
Je kunt goed omgaan met deadlines.
Wat bieden wij?
Wij bieden een inspirerende en uitdagende plek in een gepassioneerd team, waarmee je samen kan
bijdragen aan de impact in de levens van vele mannen. Je inzet kan in overleg worden bepaald,
mede op basis van jouw beschikbaarheid.

Reageren?
Herken je jezelf in het profiel en kom je graag meebouwen aan de groei van MUSK4? Neem dan
contact op met Pieter Frankema, teamleider 4M Mannen (p.frankema@de4emusketier.nl). Ook als
je op andere manieren denkt bij te kunnen dragen aan MUSK4, komen we graag met je in contact.

