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Functie: Communicatie team coördinator Regio team: Communicatie 

 
Jouw plek in de organisatie en wat we van je verwachten: 

 Je bent lid van het Algemeen Bestuur en je maakt deel uit van het regionaal team communicatie. 

 Je overziet, je organiseert en je geeft sturing aan de werkzaamheden van dit team.  

 Je helpt mee met de het uitvoeren van een aantal werkzaamheden. 

 Je zorgt voor het beheer, onderhoud, beveiliging en het optimaliseren van de Regio ZON website en de 
Facebook pagina en groepen.  

 Je verzorgt en monitort de interne en externe communicatie. Samen met je team zorg je voor: 
redactiewerk/ content/ fotografie/ ontwerp  en productie van badges, flyers en posters. 

 Je bent medeverantwoordelijk voor het beleid van het communicatieteam in de regio en je stelt je 
teamprioriteiten op basis van dit beleidsplan. 

 Je verbindt de teamleden en coördineert / enthousiasmeert het team.  
 
Coördinatie & samenwerking: 

 Je werkt samen met het Dagelijks Bestuur en met de teamleden van de Regio ZON teams. 

 In goed overleg verdeel je de taken en je ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden nakomen. 
 

Jij bent iemand die… 
 Enthousiast, leergierig en gedreven is en ook nog communicatief vaardig is. 

 Beleidsmatig en planmatig kan werken en denken. 

 Ervaring heeft en deskundig is op het gebied van digitale communicatie. 

 Bekend is met de interne organisatie van scouting (groep, regio, land). 

 Op de hoogte is van het programma-aanbod voor de speltakken binnen Scouting. 

 Kennis heeft van Joomla CMS, WordPress, PHP, CSS, MySQL, Javascript, A.J.A.X., Flash, FTP en Mail 
protocols. 

 Basiskennis heeft of niet schrikt van verschillende webbrowsers; Internet Explorer, Mozilla, Firefox, 
Opera en Safari. 

 Accuraat en flexibel is met een goede beheersing van Word; Excel, PPT en SOL (te leren). 

 Goede contactuele en schriftelijke vaardigheden heeft, maar die ook service en oplossingsgericht is. 

 Gecommitteerd, enthousiast en betrokken in woord en daad. 

 Samengevat: een 100% Scout!  
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Een inspirerende tijdsbesteding van 
2-4 uur per week. 
afhankelijk van eigen inzet en betrokkenheid 


