Copywriter & Community-manager
Ben jij een social media verslaafde met een vlotte pen? Ga jij glimlachen wanneer je mensen met elkaar weet te verbinden? Weet jij als geen ander hoe je de identiteit van TEDxFryslân online uit kan
stralen en ben jij ook nog eens op zoek naar de manier om je CV aan te vullen? Dan hebben wij hier
wat leuks voor je!
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 6 uur per week. Je vindt het leuk om
onze campagne via advertenties en content (Website, Instagram, Facebook, LinkedIn, Website,
YouTube) te ontwikkelen, bedenken en uit te werken. Het lukt jou om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen die ons event komen bezoeken.
Verantwoordelijkheden:
• Je bent mede-verantwoordelijk voor de content management van de website.
• Het schrijven en versturen van berichten en kernboodschappen via social media en het bewaken
van de identiteit en de thematiek van TEDxFryslân.
• Je bent taalvaardig en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
in het Nederlands én Engels (Frysk is handig, maar niet verplicht);
• Je hebt inzicht, kennis en ervaring in het communicatieproces. Je kent nieuwe media als je broekzak;
• Je bent in staat in korte tijd hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden, problemen te analyseren en prioriteiten te stellen;
• Je stelt teksten op voor collega's, die zij vervolgens gebruiken voor in- of externe communicatie;
• Je bent in staat TEDxFryslân op een positieve en constructieve manier te presenteren Je bent de
rots in onze online branding!
Neem voor meer informatie contact op met onze vrijwilligerscoördinator Paula via paula@tedx.frl.
Hopelijk tot snel!

