VACATURE WEBBEHEERDER
2016-2017
Hey student! Fijn dat je geïnteresseerd bent om mogelijk webbeheerder te worden bij SV
Sconfinato! Wij, de bestuursleden van Sconfinato, zijn daar blij mee. De webbeheerder is
verantwoordelijk voor het onderhouden van de website, waarop belangrijke informatie omtrent het
bestuur of activiteiten wordt geplaatst. De website van Sconfinato wordt als één van de belangrijkste
communicatiemiddelen gezien richting haar leden; onderhoud is daarom van groot belang. Daarnaast
zorgt de webbeheerder ook voor regelmatige nieuwsupdates op de verschillende social mediakanalen
die Sconfinato heeft. Ook is de webbeheerder verantwoordelijk voor het maken van posters en het
plaatsen van deze op online platforms.
Voordat je de eisen en verantwoordelijkheden te lezen krijgt, is het van belang dat je weet wat
Sconfinato doet en waar de vereniging naar streeft. Je moet immers kunnen aansluiten met de
gedachtegang van Sconfinato.

Over Sconfinato
Sconfinato is de studievereniging van de opleiding Logistics Engineering. De vereniging ondersteunt op
diverse vlakken bovengenoemde opleiding. Denk bijvoorbeeld aan borrels, excursies en evenementen.
Door middel van deze activiteiten legt Sconfinato de link voor alle leerjaren tussen de schoolbanken
en de realiteit: de praktijk. Sconfinato zorgt ervoor dat educatieve activiteiten en gezellige activiteiten
georganiseerd worden. Bij beide vormen worden zowel sociale als zakelijke contacten opgedaan. Een
groot netwerk kan bijzonder handig zijn later in het bedrijfsleven. Het uiteindelijke doel is om
studenten te enthousiasmeren voor hun toekomstig werkveld en ze te laten participeren aan sociale
activiteiten.

Webbeheerder zijn
Zoals eerder in de vacature werd genoemd is de webbeheerder onmisbaar. Jij bent de
communicerende schakel tussen het bestuur van Sconfinato en haar leden. Je draait je hand er niet
voor om als er gevraagd wordt een mededeling te plaatsen en deze te voorzien van een gelikte layout. Je hebt een oog voor precisie en netheid en houdt ervan om in een ordelijke omgeving te werken.
Wat nou precies de verantwoordelijkheden zijn, zie je hieronder.
Wat zijn de verantwoordelijkheden?
 Up to date houden van de website (nieuws omtrent het bestuur of aankomende
evenementen;
 Het beheren en indien nodig verhelpen van storingen in gebruikte programma’s en
communicatiemiddelen;
 Het beheren van gezamenlijke opslag, o.a. Box;
 Regelmatig actief zijn op de diverse social mediakanalen;
Zie volgende pagina

VACATURE WEBBEHEERDER
2016-2017
Deze functie vereist van jou:





Je geniet de opleiding Logistics Engineering;
Je hebt enige kennis en ervaring met Wordpress en Photoshop;
Je hebt goede kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Powerpoint);
Je kan de leden van de vereniging op een zowel zakelijke als informele wijze op de hoogte
houden van bestuurlijke zaken mede als aankomende events, excursies of sportactiviteiten;
Je hebt genoeg tijd over naast school om deze functie te vervullen;
Een actieve en meewerkende houding!




Om even op een rijtje te zetten wat wij jou precies beiden en wat jouw kwaliteiten kunnen zijn:
Wat bieden wij jou?

Zijn dit jouw kwaliteiten?
















Unieke mogelijkheden tot netwerken!
De mogelijkheid jouw uren flexibiel in te delen!
Bijzondere bedrijfsbezoeken in de logistiek!
De mogelijkheid om keuzevakpunten te
verdienen!
Een mooie toevoeging aan je CV!
De mogelijkheid om de studievereniging naar
een hoger niveau te tillen!

Goed met ICT/ informatica;
Ordelijk en netjes werken;
Verantwoordelijk;
Communicatief zeer vaardig;
Formele houding richting bedrijven;
Actieve, enthousiaste en gemotiveerde
houding.

Als je het aandurft, stuur dan je sollicitatiebrief voorzien van je CV naar Thorsten Picard. Zijn emailadres is thorsten@svsconfinato.nl.
Tot uiterlijk woensdag 25 mei 2016 kan gereageerd worden op deze vacature. Zorg dat je op tijd
bent!
Voor vragen kan je mailen naar thorsten@svsconfinato.nl. Daarnaast raden wij je aan onze site te
bekijken: www.svsconfinato.nl.

