Vacatures Zomerconferentie 2017
Kernteamlid ‘Medewerkers’
Je bent lid van het kernteam Zomerconferentie en daarbij mede-verantwoordelijk voor de totale
organisatie. Het kernteam bestaat uit zes leden. De portefeuille ‘Medewerkers’ omvat het zorgen
voor voldoende vrijwilligers voor de diverse teams. Je onderhoudt contacten met de teamleiders
over wat (nog) nodig is en deelt mensen in op basis van de aanmeldingen. Daarnaast ben je het
aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Je hebt een hart voor mensen, kunt organiseren en je bent een
teamspeler. Het kernteam vergadert maandelijks op een zaterdag van december tot en met juli.

Teamleider Communicatie
Je stuurt een aantal specialisten aan op het brede terrein van de communicatie. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om content op de website, flyers en posters, sociale media, programmaboekje,
perscontacten, standaardiseren van alle uitingen/bewaken van de huisstijl.

Assistent teamleider kinderwerk
Ondersteunen van de teamleider Kinderwerk, in ieder geval voor 2018. Optie is dat je per 2019
wellicht de huidige teamleider kan opvolgen. Je bent creatief en een teamspeler, je kunt mensen
aansturen en je bent in staat om een thema om te zetten in een concreet programma voor kinderen.

(Assistent) teamleider Locatiebeheer
Je ondersteunt in 2018 de teamleider Locatiebeheer en je bent bereid te overwegen de huidige
teamleider op te volgen. Locatiebeheer heeft enerzijds als doel om gastheer/-vrouw te zijn van een
tent/locatie en anderzijds ben je de beheerder van de locatie. Een gastheer/-vrouw is eerste
aanspreekpunt voor de huurders of aanspreekpunt voor de sprekers. Hij/zij zorgt ervoor dat
huurders en sprekers zich welkom voelen en dat ze worden gefaciliteerd om te doen waarvoor ze
komen. De rol van beheer behelst het op orde houden van de tent, zorgen voor opening en sluiting
(ook bij calamiteiten), zorgen voor faciliteiten.

Coördinator advertenties, reclame en sponsoring
Naast de deelnemersbijdrage en de verkopen tijdens de conferentie, willen we meer inkomsten
genereren door verschillende manieren van sponsoring en moderne reclame. Je zoekt naar
mogelijkheden, legt contacten en ontwikkelt kaders voor de komende jaren.

Sharepoint ontwerpers en beheerder
Inrichten sharepoint-omgeving voor New Wine. Het gaat hierbij om het delen van bestanden en het
inrichten van omgevingen per team waarmee mensen kunnen samenwerken, zowel op Windows als
met Apple. Belangrijk is een goede handleiding en ondersteuning bij het gebruik, ook voor mensen
die minder affiniteit hebben met ICT.

App ontwikkelaars
In team meehelpen bij ontwerp en bouw van een eigen app voor Android en IOS voor telefoon en
tablets. Ervaring met het werken met moderne tools en programmeertalen is nodig.
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Coördinator locatielogistiek
Samen met de programmateams op het juiste moment vaststellen wat er nodig is aan inrichting en
faciliteiten per tent/locatie. Binnen de financiële kaders en de eisen die worden gesteld vanuit de
vergunning en veiligheid. Op de conferentie ben je eerste aanspreekpunt voor de tentbeheerders
en/of -huurders.

Coördinator opbouw (en afbouw)
Plannen en organiseren van de opbouwweek, aansturen en begeleiden van de medewerkers. Je
bereid het opbouwen en inrichten van het hele conferentieterrein voor en organiseert planmatig de
noodzakelijke werkzaamheden voorafgaand aan de conferentie.

Coördinator commerciële catering
Organiseren van verkooppunten op de conferentie, zoals de bakker, frietkraam, visboer, bookshop,
Brasserie. Je zorgt dat de juiste afspraken worden gemaakt, de (standaard) contracten worden
getekend en nagekomen, zorgt voor afstemming over de afspraken met andere partijen binnen de
conferentie en bent eerste aanspreekpunt voor de contractanten.

Tentleiders kinderwerk
Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het programma van een tent (leeftijdsgroep). In
afstemming met de teamleider Kinderwerk en de andere tentleiders wordt programma uitgewerkt.
Samen met jouw team vertaal je dat naar een programma voor je eigen tent. Je kunt organiseren,
samenwerken, bent creatief en uiteraard een hart voor kinderen.

Videomakers en -editors
Je bent in staat om voorafgaand aan en tijdens de Zomerconferenties video’s te maken en op een
moderne manier te editen tot korte filmpjes. Het kan gaan om teasers, om de introductie van
sprekers, om sfeerimpressies, dagjournaals, e.d. De video’s worden gebruikt voor de website en
sociale media.
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