
Hoofdredacteur 

Taakomschrijving 
Als hoofdredacteur leid je de redactie van ons ledenblad de Uri Shinmun (Koreaans voor 
ons nieuws of onze krant (우리 신문)). Jij bepaalt – in overleg met de redactie – de inhoud 
van een blad, je ontwikkelt ideeën voor het blad: bedenkt onderwerpen voor artikelen die 
goed aansluiten bij de doelgroep. Je stippelt de koers uit en ontwikkelt langetermijnplannen.  
 
Zelf lever je ook een redactionele bijdrage, bijvoorbeeld door het schrijven van artikelen en 
commentaren. Je schrijft in elke Uri tenminste 1 column en wellicht nog een of meer 
artikelen. 
 
Je stuurt de redactie aan. Je onderhoudt contact met de redactieleden en de Arierangers die 
- al dan niet regelmatig - een bijdrage leveren. Je motiveert en inspireert redacteuren en 
leden door het aandragen van suggesties en het geven van feedback op hun redactionele 
werk. 
 
Je ziet er op toe dat er in overleg met de auteur een consensus bereikt wordt over het te 
plaatsen stuk. Je bent in staat om  ingezonden stukken te corrigeren op grammaticale- en 
spelfouten zonder de behoefte om de stukken compleet te herschrijven. Eigen bijdragen van 
(redactie-) leden zijn vaak een persoonlijk verhaal. Logica en samenhang zijn dan soms 
minder belangrijk dan expressie in onze emotionele adoptie-wereld.  
 
Je overlegt met redactie over de kosten van het blad. Met hen bedenk je hoe je meer 
inkomsten kunt genereren – bijvoorbeeld door advertenties. Daarbij bewaak je als 
hoofdredacteur de journalistieke belangen van de redactie. 
 
Je vertegenwoordigt het blad naar buiten toe en ziet er op toe dat de redactie alle juridische 
en ethische regels in acht neemt. Als hoofdredacteur ben je het aanspreekpunt. Bijvoorbeeld 
voor vragen over de journalistieke werkwijze van de rubriek. 

Kernwoorden 
Organiseren, samenwerken, creatief, besluitvaardig, stressbestendig, communiceren, 
taalgevoelig 

Reageren 
Interesse in deze belangrijke functie? Stuur dan een mail met korte motivatie naar: 
secretariaat@arierang.nl. 
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