Vacature Digitale Media Manager GroenLinks Alkmaar
GroenLinks is groter dan ooit. Onze beweging groeit. We zijn op zoek naar een Digitale Media
Manager die GroenLinks Alkmaar komt versterken.
Wat doe je als Digitale Media Manager?
• Je ontwikkelt een integrale communicatiestrategie voor GroenLinks Alkmaar. Deze strategie is zowel
gericht op communicatie binnen de afdeling (intern) als op communicatie naar buiten (extern).
• Je beheert de social media accounts zoals Facebook en Twitter
• Je produceert inspirerend beeldmateriaal: foto’s, video's, gif’jes en meer
• Je draagt zorg voor de kwaliteit van de teksten die worden verspreid door GroenLinks Alkmaar,
zowel inhoudelijk (controle betrouwbaarheid bronnen) als tekstueel
• Je bent betrokken bij online advertising
• Je verstuurt campagnemails en nieuwsbrieven
• Je werkt nauw samen met zowel GroenLinks Alkmaar als het Landelijk Bureau van GroenLinks
Wat vragen wij?
• Hart voor onze zaak en de idealen van GroenLinks
• Commitment tot en met juni 2019
• Een gemiddelde beschikbaarheid van +/- 4 uur per week
• Je werkt goed onder druk en bent flexibel inzetbaar
• Je hebt ervaring met (het beheer van) social media
• Een duidelijke visie op online campagnevoeren
• Een vlotte pen en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• Aanwezigheid op de eerste trainingsdag op 15 september 2018
Wat bieden wij?
• Een trainingstraject vanuit het Landelijk Bureau van GroenLinks
• Een plek in een team met andere gemotiveerde vrijwilligers
• Een mogelijkheid om jouw netwerk binnen GroenLinks uit te bouwen
• Een platform om met andere lokale Digitale Media Managers in contact te komen en van elkaar te
leren
• Een unieke kans om ervaring op te doen in de meeste innovatieve campagnes van Nederland
Je kunt solliciteren door je cv en motivatie te sturen naar secretaris@groenlinksalkmaar.nl. Dit
kan tot 7 september 2018. De gesprekken worden rond 11 september gepland. Als je wordt
gekozen als Digitale Media Manager, vindt jouw eerste training plaats op 15 september
2018. Zorg alvast dat je deze dag vrij houdt in je agenda.
Vragen? Stuur dan een mailtje naar secretaris@groenlinksalkmaar.nl.

