Coördinator visuele middelen
Wij zoeken een enthousiasmerende en gedreven spin in het web. Om de werkzaamheden van onze
(fantastische) middelenmakers te coördineren zijn wij op zoek naar een Coördinator. Jouw rol is de
spil van een enthousiast en gedreven team ontwerpers. Je bent veel in contact met de ontwerpers
die op verschillende locaties werkzaam zijn, vooral telefonisch of digitaal. Voor hen ben je het
aanspreekpunt. Vind je het leuk om samen te werken en ben je goed in het bewaken van deadlines
dan ben je vast en zeker geschikt voor deze rol.

Wie zijn wij?
Wij zijn TEDxFryslân. Wij zijn een zelfstandige en lokale vrijwilligers organisatie die ieder jaar een
spetterend event organiseert in de geest van de bekende TED Talks, te vinden op Youtube. Zo
brengen we Fryslân en omstreken bij elkaar voor een TED ervaring met een Fries accent. Op het
TEDxFryslân event combineren we TEDtalk video’s en live sprekers om diepgaande discussie en
verbinding te creëren. Wij organiseren dit allemaal onder licentie van TED, maar wel volledig
onafhankelijk. De TED conferenties zijn een algemene leidraad voor ons programma, maar wij
hebben grote ambities. Wij zien TEDxFryslân als een beweging.

Wat we zoeken:
Een enthousiaste en gedreven coördinator voor zeker 8 uur per week (pieken en dalen). Je staat
sterk, deze rol is niet voor watjes! Je bent zelfstandig, besluitvaardig en oplossingsgericht en houdt
het hoofd koel. Je weet op een creatieve manier menskracht te organiseren en enthousiasmeren. Je
weet van aanpakken. Je bent ambitieus en gaat een uitdaging niet uit de weg. Je vindt het leuk om
samen met anderen iets moois neer te zetten.

Verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de verkenning van het realisatieproces van de visuele
middelen;
Je bent verantwoordelijk voor de planning van het ontwerp en de realisatie van de visuele
middelen;
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en afronding van het project met soms zeer
ambitieuze deadlines.
Je plant en coördineert de inzet van de vrijwilligers/ontwerpers om de middelen volgens
planning en budget op te leveren.
Je bent taalvaardig en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve
vaardigheden;
Je bent in staat in korte tijd hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden, problemen te
analyseren en prioriteiten te stellen;

