Website beheerder, assistent techniek
Geplaatst op: 31 Mar 2020
Status: Open
Vacaturenummer: 588
Is ﬁlm jouw passie? Wil jij jouw kennis op dit gebied vergroten? Heb jij kennis van websites? Ben jij dan onze
nieuwe hoofdrolspeler?

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Wat is het Nationaal Film Festival voor Scholieren?
De scholen sturen ongeveer 200 ﬁlms op waarvan er 125 worden geaccepteerd. De geaccepteerde ﬁlms
worden klaargemaakt om te vertonen in de ﬁlmzalen op de festivaldag. Van tevoren worden ze in porties
verstuurd naar workshopgevers en juryleden. De winnaars, ongeveer 30 ﬁlms, worden in een YouTube pagina
verzameld en op de site beschikbaar gesteld. Dan begint de tijd van het verzenden van de ﬁlms naar
buitenlandse ﬁlmfestivals in en buiten Europa.
Assistent techniek:
Je werkt samen met een ervaren medewerker. Vooral in de zomer is er veel werk te doen. Na de festivaldag in
september gaan de winnaars hun ﬁlms ondertitelen (Engels) De ondertitelde ﬁlms worden per WeTransfer
verzonden naar internationale festivals.
Website beheerder:
Jij moet aanpassingen, wijzigingen en nieuwsberichten plaatsen op de website. De site is gemaakt in
Wordpress. In de loop van het jaar zal dat 1x per maand gebeuren. In september en december komen er
meer berichten en ﬁlms.

Werktijden
Je werkt samen in het organisatieteam, waar je de input van krijgt. Op de festivaldag (eind september) werk
je indien mogelijk mee aan het online plaatsen van impressies en/of andere kansen.

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Wij zoeken iemand met HBO denk en werk niveai, en jij moet je thuis voelen in de wereld van Wordpress.

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Extra informatie
Wie zien iemand in beeld van ongeveer 20 jaar oud...maar dit is geen must natuurlijk. Misschien kun jij ons
beeld wel editen en kun je ons verassen met jouw input.

LelystadDoet is een onderdeel van

Praktische informatie
Minimum leeftijd:

18

Hoeveel plekken:

1

Startdatum:

01 Jun 2020

Vrijwilligersvergoeding: Nee
Reiskostenvergoeding: Nee

LelystadDoet is een onderdeel van

Tegenprestatie:

Nee

ANBI-status:

Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee

