Vacature
Media
Portefeuille: on- en offline media
Elk overig bestuurslid heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid binnen de vereniging. Het
Bestuurslid Media heeft een omvangrijk takenpakket dat betrekking heeft op alle media van de
Vereniging. Daartoe onderhoudt hij/ zij - ten aanzien van media contacten met leden, redactie van
de Beagle Bode, vrijwilligers, met leveranciers van reclame/ informationals e.d. voor De Beagle Bode
en website., locaties en de Raad van Beheer.
Functie-eisen voor de rol van Media zijn:
• Leidinggevende capaciteiten
• Kennis van geautomatiseerde systemen (Microsoft Office, Adobe Creative Suite, G-mail,
Facebook business, Messenger, enige affiniteit met CSS, HTML en PHP programmeren, CMS
(WordPress, e.d.), hosting, SEO.
• Dienstverlenende instelling
• Organisatievermogen
• Bestuurlijke ervaring is een pré
• Affiniteit met het Beagle-ras
• De normen en waarden van een rasvereniging onderschrijven en uitdragen
Tijdinvestering:
• Houd in het eerste jaar rekening met een tijdsinvestering van ongeveer 8-12 uur per week
(de nieuwe website moet nog afgemaakt worden!). Hierna zou het moeten normaliseren
naar 2-4 uur per week.
Vaardigheden van een Secretaris bestaan uit:
• Vermogen om in teamverband te werken
• Goede sociale eigenschappen
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Wat bieden wij?
• 1x per maand – en zo nodig vaker - een gezellige bestuursvergadering in Hoevelaken of
online.
• Vergoeding in rijkosten en materialen voor Beagle Club gerelateerde bijeenkomsten/ en
benodigdheden.
• De mogelijkheid om via Academie voor Verenigingen deel te nemen aan webinars over het
besturen van een Vereniging.
Meer informatie en aanmelden?
• We zien jouw kandidaatstelling – voorzien van motivatie, cv en (pas)foto – graag zo snel
mogelijk op onderstaand mailadres tegemoet, zodat deze op de eerstvolgende (B)ALV kan
worden meegenomen.
• Voor meer informatie en de volledige functieomschrijving, neem contact op met het bestuur
via bestuur@beagleclub.nl Als je je contactgegevens achterlaat, wordt je z.s.m. teruggebeld.

