Art Director
Wij zoeken een art director met een passie voor social media. Ben jij op zoek naar een manier om je
CV aan te vullen en ben je niet snel van je stuk te krijgen, dan 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 6 uur per week (pieken en dalen). Je vindt het leuk om
onze campagne via advertenties, en social media (Instagram, Facebook, LinkedIn, Website, Youtube)
berichten te ontwikkelen, bedenken en visueel uit te werken. Het doel is zoveel mogelijk mensen in
beweging te krijgen die ons event komen bezoeken. Je bent ambitieus en gaat een uitdaging niet uit
de weg. Je vindt het leuk om samen met anderen iets moois neer te zetten. Je functioneert ook goed
in een omgeving die soms wat “ad hoc” kan zijn.

Verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•

Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het
Nederlands en Engels;
Je beschikt over een goed organisatietalent;
Je kunt werken met deadlines en bent bestand tegen stressvolle situaties;
Je hebt relevante kennis op gebied van audio / beeld / fotografie/ tekst;
Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van creatieve concepten op basis van de
identiteit van TEDxFryslân;

