Opdracht Persvoorlichter Flevoland - Spoed!
Algemene opdrachtinformatie
Functie:

Woordvoerder

Sector:

Overheid, non-profit

Plaatsnaam:

Flevoland

Opdracht omschrijving:

De opdrachtgever, een bekende en gerenommeerde stichting is met spoed op
zoek naar een tijdelijke vervanger voor de functie van persvoorlichter. Als
persvoorlichter a.i. ben je verantwoordelijk voor de informatievoorziening
over de activiteiten en doelstellingen van de stichting aan de media. Lokaal,
regionaal, nationaal en internationaal. Deze opdracht tijdelijk in verband
met ziektevervanging in eerste instantie t/m de tweede week van januari
2019. Het aantal uren bedraagt -in overleg- 16 tot 24u per week.

Taken en
verantwoordelijkheden:

• Adviseert en ondersteunt de directie, het managementteam en andere
medewerkers bij perscontracten en publiciteitsgevoelige onderwerpen;
• Ondersteunt de directeur bij media optredens en treedt zelf waar nodig op
als woordvoerder van de stichting.
• Signaleert issues in de (social) media & maatschappij die mogelijk van
invloed kunnen zijn op de organisatie, en neemt indien nodig actie;
• Heeft oog voor kansen en mogelijkheden in de media en gaat daarmee pro
actief mee aan de slag;
• Onderhoudt contacten met (inter)nationale pers;
• Is verantwoordelijk voor het inhuren en briefen van filmploegen /
fotografen, coördinatie filmproducties;
• Schrijft persberichten;
• Neemt desgewenst deel aan overleggen zoals afdelingsoverleg,
werkgroepen en projectgroepen;
• Onderhoudt relevante netwerken;
• Heeft relevante ervaring met online & sociale media.

Profiel Interim Manager:

• Werk- en denkniveau: HBO;
• Relevante opleiding communicatie of journalistiek, beroepsprofiel C;
• Minimaal 5 jaar werkervaring als persvoorlichter:
• Kennis van het medialandschap;
• Ervaring met het opstellen van mediastrategieën;
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en
Engelse taal;
• Competenties: analytisch vermogen, stressbestendig, initiatief, plannen en
organiseren, samenwerken, organisatie-sensitief en creatief;
• Sociaal vaardig en representatief;
• Denkend vanuit kansen en mogelijkheden;
• Ervaring met crisis-communicatie is een pré.

Opleiding en ervaring
Opleidingsniveau:

HBO (vereist)

Minimum aantal jaren ervaring: 5 - 10 jaar
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Opdracht
Begindatum opdracht:

14-12-2018

Duur van de opdracht:

1 (+ optie tot verlenging) maanden

Full- of parttime:

Parttime

Aantal dagen per week:

2,5

Tariefindicatie
Tarief:

€55 - €65 per uur

Overige
Overige vereisten:

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.

Overige informatie:

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?

Deadline reacties:

12-12-2018
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