Functieprofiel
PR Commissie
Stichting Vakantiespel
Lid Sociale Media Team
Inhoud van de functie
Als lid van het social media team hou je je actief bezig met het plaatsen, reageren, like, sharen, etc
van berichten op de verschillende social media kanalen van Stichting VakantieSpel. Het social media
team maakt onderdeel uit van de PR commissie. Samen met de redactie bekijk je hoe de
verschillende social media zo optimaal mogelijk zijn in te zetten voor de organisatie en bekijk je de
mogelijkheden van nieuwe social media kanalen.

Taakomschrijving
Als lid van ons sociale media team heb je tijdens de VakantieSpelweek een participerende rol.
Tijdens de dagen ben je bezig met het maken van foto’s, filmpjes en vlogs om zo meer
betrokkenheid te creëren via onze sociale media kanalen. Denk hierbij aan korte filmpjes op
Snapchat, leuke betrokken berichten op Facebook en mooie sfeerfoto’s op Instagram. Met het juiste
taalgebruik spreek je de aparte doelgroepen van het VakantieSpel aan en neemt ze mee tijdens de
VakantieSpelweek.
Competenties
• Ervaring met het gebruik van Facebook, Instagram, Twitter en Snapchat
• Tekstueel sterk, aansprekende teksten kunnen schrijven
• De aanvragen van verschillende commissies omtrent sociale media uitingen kunnen structuren.
Daarbij zelfstandig kunnen bepalen welke plaatsing wel of niet mogelijk is.
• Proactieve werkhouding
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Pré: kennis van de organisatie van stichting Vakantiespel
• Pré: kennis van Photoshop, Indesign en/of videobewerking
Duur van de functie/tijdsbesteding
Het betreft een functie die duurt van 23 augustus tot en met 1 september. In de VakantieSpelweek
(26 t/m 30 augustus) verwachten we dat het team van 7:00 tot 22:00 uur beschikbaar is,
voorafgaand aan de week stem je de aanwezigheid onderling verder af.
Na de VakantieSpel week willen we graag met je kijken hoe je gedurende het jaar onderdeel kan
bijven van het Social Media team van de PR Commissie.
Bij reactie op deze functie ontvangen wij graag een klein portfolio van eerder geleverd werk op
enkele sociale media kanalen.
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