
VACATURE WEBBEHEERDER MMT 
 
Over het MMT 
Het Multimediateam(MMT) ondersteunt de (ere)diensten en andere aangelegenheden die worden 
gehouden in het kerkgebouw De Morgenster. 
 
De ondersteuning houdt in: 
- Presenteren van de liturgie door middel van beamers 
- Verzorgen van internetuitzendingen 
- Verzorgen van beeld, geluidsversterking en opname tijdens de diensten 
- Onderhouden van de website 
Meer informatie hierover en de mogelijkheden op het gebied van media in het kerkgebouw zijn te 
vinden op de website, pagina ‘Media’. 
 
Voor het onderhouden en actualiseren van de website zoekt het MMT nog een: 

Webbeheerder (m/v) 

Wat houdt het werk in? 

Het gaat om een vrijwillige functie binnen het MMT die losstaat van het beamen. De webbeheerder 

houdt zich alleen bezig met het up-to-date houden van de webpagina www.gkvdemorgenster.nl en 

aanverwante zaken zoals het maken van de planning en het invullen van de dienstgegevens op 

www.kerkdienstgemist.nl. De webbeheerder is lid van het team en valt onder de 

teamverantwoordelijkheid van de coördinator. 

De verantwoordelijkheden van de webbeheerder omvatten: 

- Planning en invulling van dienstgegevens op www.kerkdienstgemist.nl 

- Planning en invulling van dienstgegevens op www.gkvdemorgenster.nl 

- Onderhouden van de gehele website 

- Actualisatie van de pagina ‘Gemeenteleden’ 

- Smoelenboek actief invullen 

- Ondersteuning leveren aan het MMT en de liturgie d.m.v. het zoeken naar gepaste (thema)filmpjes, 

presentaties en muzikale begeleiding van het internet 

- Initiatief nemen bij verdere actualisering, verbetering en promotie van de website  

Wat zoeken wij in u/jou? 

- Gemotiveerd om ideeën en vrije tijd in te zetten in dienst van God en Zijn gemeente 

- Geïnteresseerd in computers, websites, media en nieuwe media-technische ontwikkelingen die ook 

van toepassing kunnen zijn binnen onze kerkgemeenschap 

- Genoeg vrije tijd om soms intensief bezig te zijn om nieuwe ontwikkelingen uit te werken, ook  

s ‘avonds en in de weekenden beschikbaar om snel iets te kunnen bijwerken of toevoegen 

Bent u/jij: 

- Een teamplayer die goed voor zichzelf kan werken? 

- Niet te verlegen om initiatief te tonen in een redelijk vaste situatie? 

- Goed met tekst, creatief met invulling en iemand die snel iets oppikt? 

Stuur dan even een mailtje naar mmtcoordinator@gkvdemorgenster.nl en dan kijken we samen of 

deze functie voor u/jou geschikt is. 
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