Chef Communicatie + Lid van het kernteam
Weet jij hoe je communicatiecampagnes in goede banen leidt? En kun jij goed samenwerken met
een team, maar ben je ook niet bang om knopen door te hakken? En sta je dan ook nog eens bekend
om je lange termijn visie? Misschien ben jij de Chef Communicatie die wij bij TEDxFryslân nodig
hebben!
Wie zijn wij?
Wij zijn TEDxFryslân; een organisatie van professionele vrijwilligers die ieder jaar een groot inspiratieevent op touw zetten. Je hebt vast wel eens een TED talk gezien, toch? Wij zorgen er al 3 jaar voor
dat we hier in Friesland ook van die inspirerende talks delen met de rest van de wereld. Onze ambitie
daarbij is groot, we willen dat TEDxFryslân niet alleen een event is, maar ook een beweging die
positieve verandering in gang zet!
Wat zoeken wij?
Een enthousiaste én professionele vrijwilliger voor gemiddeld 8 uur per week. Als communicatiepro
heb jij goed in beeld hoe we de zaal gaan vullen maar ook hoe marketing & communicatie onze lange
termijn visie gaat versterken. Dit doe je niet alleen, maar je krijgt toegang tot ons netwerk (en we
hopen dat je je eigen meeneemt) van professionals die jou daarbij helpen. Waaronder een
copywriter / community-manager en een team vol met middelen makers.
Als Chef Communicatie neem je zitting in het kernteam met allemaal verschillende expertises. Het is
daarom handig dat je ervaring hebt met de eventbranche of heel snel kunt schakelen. Of allebei, dat
mag ook!
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: zorgt voor een goede
verbinding 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.
Neem voor meer informatie contact op met onze vrijwilligerscoördinator Paula via paula@tedx.frl.
Hopelijk tot snel!

