HOFDAEL blijft je bij!
Word jij onze Beheerder van Twitter?
Als beheerder van Twitter word je lid van het team ‘Marketing en Communicatie’.

Teamlid Marketing en Communicatie
Samen met de andere teamleden ga je, onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid ‘Marketing
en Communicatie’, het nieuwe gezicht van Hofdael vormgeven. PR en Social Media spelen daarbij
een belangrijke rol. Het werk als Twitteraar kun je overal doen, maar je maakt deel uit van een
team dat verder bestaat uit een webmaster, facebookbeheerder, pers - en blogschrijver, fotograaf,
vlogger, videograaf, de beheerder nieuwsbrief, Instagram en Pinterest. We willen het team stap
voor stap formeren, te beginnen met een beheerder van het Hofdael Twitter account.

Taakomschrijving Beheerder Twitter:
De beheerder verspreidt via dit “zendsysteem” informatie over Hofdael en monitort wat er over
Hofdael “rondbuzzt”. In samenwerking met de gebruikers van Hofdael beheer je deze
communicatiemiddel. Het is niet moeilijk, maar je moet het leuk vinden om met de buitenwereld te
communiceren. Het gaat vooral om:
 het op zorgvuldige wijze gebruik maken van Twitter
 zorgvuldig zijn in de wijze van communiceren; check en contra-check voor publicatie
 het via Twitter vastleggen en delen van gebeurtenissen rondom Hofdael
 het genereren van meer traffic naar de website van Hofdael
 benodigde tijd: 1 uur per dag

Specifieke functiekenmerken:







kennis van alle in en outs van Twitter
goede communicatieve vaardigheden
creativiteit en durf
zelfstandigheid en goed kunnen samenwerken
voldoende vrije tijd
eigen smartphone of vergelijkbaar

Wat heeft Hofdael te bieden:
Waardering van de Stichting en het vaste personeel en respect van de gebruikers en bezoekers van
Centrum Hofdael, goede begeleiding, vergoeding van gemaakte onkosten op basis van declaratie,
eventuele scholing, een persoonlijke attentie bij bijzondere gelegenheden, gebruikelijke eten en
drinken tijdens het vrijwilligerswerk voor rekening van Hofdael, vrijwilligersverzekeringen en een
eventueel getuigschrift.

Contact
Heb je interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Hofdael? Stuur dan een mailtje naar:
Gerloes van Nunen, secretaris Bestuur Centrum Hofdael, gerloes.van.nunen@upcmail.nl.
Heb je nog vragen over een rol in het team ‘Marketing en Communicatie’ dan kun je contact
opnemen met Paul Couturier, tel.06-13908192, mailadres: paul.couturier@gmail.com.

