Hoofd Communicatie
Wij zoeken een enthousiast Hoofd Communicatie. Heb je al eens een communicatie campagne
opgezet en uitgevoerd? Ben je op je best als het spannend wordt? Dan is dit misschien de manier om
je bedrijf en je CV aan te vullen en is deze vacature vast iets voor jou!

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 vrijwilliger voor gemiddeld 8 uur per week (pieken en dalen). Je weet alles van
online media en je bent geïnteresseerd in alle trends en ontwikkelingen op dit gebied. Je bent in
staat een communicatie campagne op te zetten en uit te voeren in een soms uitdagende omgeving.
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 onderdeel van het Kernteam dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het
TEDx event.
Je coördineert de werkzaamheden van het team communicatiemedewerkers (functionele
relatie); zorgt voor goede verbinding en synergie in het team, tussen de verschillende
onderdelen, en met de rest van de TEDxFryslân organisatie
Je bent “hands on”, werkt mee en weet de vertaalslag te maken van ontwikkeling naar
praktijk
Je draagt bij aan de expliciete positionering van het “merk” TEDxFryslân
Je bent in staat een groot extern netwerk op te bouwen en te onderhouden
Je bouwt mee aan onze beweging
Je bent een eigenzinnig maar innemend lid van ons hechte team
Je beschikt bij voorkeur over een sterk netwerk in Friesland

