Opdracht Webredacteuren t.b.v. flexpools
Algemene opdrachtinformatie
Functie:

Redacteur

Sector:

Overheid, non-profit

Plaatsnaam:

Randstad

Opdracht omschrijving:

Ter versterking van de al bestaande flexpools bij een aantal van onze
opdrachtgevers zijn wij opzoek naar webredacteuren. Met een groot sociaal
hart en een scherpe pen, die op flexibele basis deze hulporganisaties kunnen
ondersteunen in hectische tijden. Deze webredacteuren dienen bereid te zijn
om nu, en in de toekomst op flexibele basis in te springen. Dit kan voor 2
dagen zijn, maar ook voor een aantal weken. De opdrachtgevers zijn bereid
om vooraf te investeren in deze ‘oproepkrachten’ door hen een
introductieprogramma te laten doorlopen en alvast mee te laten draaien op
de afdeling.

Taken en
verantwoordelijkheden:

Als redacteur ondersteun je de webredactie in de externe communicatie over
de hulpverlening en/of natuurbescherming Samen met het redactieteam
bedenk en maak je online content en posts voor zowel de website als sociale
media. Je bent verantwoordelijk voor het bedenken van originele ideeën en
de tekstuele, en audiovisuele uitwerking daarvan. Je vertaalt persberichten
naar relevante content op de website en op de sociale media van de
hulporganisatie en je houdt dossiers bij over actuele
hulpverleningsprojecten. De redacteur/online helpt bij het redigeren van een
of meerdere websites. Hij/zij dient ervoor te zorgen dat de inhoud van deze
website(s) online komt te staan, actueel is en van goede kwaliteit.
De redacteur schrijft soms zelf teksten, maar redigeert vooral teksten van
anderen, zodat alles dat op de website hoort te staan er foutloos staat en
goed uitziet. Omdat het Internet constant verandert moet ook de redacteur
steeds de inhoud van de website updaten. Hij/zij zal dan ook enig inzicht in
de customer journey dienen te hebben. Analyseren welke pagina’s goed
bezocht en het meeste tot conversie leiden. Welke content aanspreekt.
Webcare kan onderdeel uitmaken van de werkzaamheden.

Profiel Interim Manager:

Voor deze functie zoekt dotConnectCommunicatie enthousiaste, gedreven en
zelfstandig opererende webredacteuren met minimaal 4 jaar relevante
werkervaring.
Je bent creatief, flexibel, stress-bestendig, toont initiatief en kan snel
schakelen in een noodsituatie. Je hebt kennis van grafische programma's,
bent een liefhebber van sociale en nieuwe media en de digitale wereld
rondom Google. Daarnaast ben je goed in schrijven en beheers je het
Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift. Aantoonbare ervaring
met foto en video en kennis van Sharepoint is een pre. De redacteur heeft
een neus voor actualiteit en hoe die actualiteit benut kan worden om de
boodschap van de hulporganisatie
onder de aandacht te brengen. Netwerken is voor jou geen probleem evenals
het gemakkelijk onderhouden van contacten met relaties binnen en buiten
de hulporganisatie.
• Een relevante HBO-opleiding, bij voorkeur in communicatie;
• Relevante werkervaring 4-5 jaar;
• Brede ervaring met de productie van communicatie-uitingen;
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• Teamspeler;
• Resultaatgericht;
• Creatief;
• Flexibel, pragmatisch en proactief;
• Kandidaten met specifieke kennis van noodhulp en/of natuurbescherming
hebben een pré.

Opleiding en ervaring
Opleidingsniveau:

HBO (vereist)

Minimum aantal jaren ervaring: 3 - 5 jaar

Opdracht
Begindatum opdracht:

01-09-2017

Duur van de opdracht:

12 maanden

Full- of parttime:

Parttime

Aantal dagen per week:

1

Tariefindicatie
Tarief:

Max. €50 per uur

Overige
Overige informatie:

Indien je interesse hebt om deze opdracht uit te voeren, reageer dan s.v.p.
met een duidelijke motivatie.
Wil je – voor je een reactie stuurt – controleren of je ook je meest recente
werkervaring hebt opgenomen in je profiel.
Wij hebben de voorkeur voor een tarief inclusief reiskosten. Indien je
reiskosten toch afzonderlijk in rekening wilt brengen, wil je dat dan duidelijk
bij je reactie aangeven?
De opdracht is niet, zoals hierboven aangegeven, 1 dag per week, maar zal
flexibel worden ingevuld en uitgevoerd.

Deadline reacties:

09-10-2017
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