Vrijwilligers vacature
Redactie PleinBest magazine
PleinBest staat voor: ontmoeten, vinden en verbinden door mensen met elkaar in contact brengen
om samen een nog betere leefomgeving te krijgen in Best. Naast het online platform en de
Buurtverbinders, komt daar nu een maandelijks magazine bij.

Word jij ons nieuwe teamlid van de redactie PleinBest Magazine?
Je krijgt de unieke mogelijkheid om, samen met je teamleden, het magazine inhoud te geven,
samen te stellen en uit te brengen waarbij online digitaal en interactief centraal staan.
Welke kansen krijg je?
-

-

Samen te werken met de andere redactieleden
Vormgeven aan het maandelijkse magazine
Ontwikkelen in onderzoeksjournalistiek
Gratis cursussen:
o Schrijven van artikelen
o Interviewen
o Fotograferen
o Video-opnames
o Digitale opmaak
o Interactieve documentbewerking
Uitbreiding contactnetwerk

Waarom PleinBest Magazine?
Achtergrondinformatie, nieuws en ook een kritische noot. Veel organisaties en verenigingen
willen hun informatie bij de Bestse bevolking onder de aandacht brengen. Het kost hen veel
moeite om die buiten hun eigen netwerk te verspreiden. Met het nieuwe PleinBest magazine
gaat hier verandering in komen. Iedere organisatie en vereniging krijgt de mogelijkheid om
gratis hun informatie te delen voor een groot publiek. Het magazine wordt er voor jong en
oud.
PleinBest is op zoek naar een team van 10 redactieleden om het maandelijkse onlinemagazine
inhoud en vorm te geven.

www.pleinbest.nl

Wat ga je doen?
-

Maandelijks samen met het redactieteam een (online) magazine samenstellen
Artikelen (her)schrijven
Interviewen van dorpsgenoten
Journalistieke informatie verzamelen
Bijdragen aan de teambuilding
Proactief verbeteringen aandragen
Als team starten per 1 oktober 2019

Wie ben jij?
-

Een teamspeler
Vrijwilliger
Bij voorkeur al betrokken bij een organisatie of vereniging
Inwoner van Best
Gemotiveerd om minimaal 2 jaar deel uit te maken van het redactieteam

Waarom en hoe de sollicitatieprocedure?
PleinBest heeft financiële middelen ter beschikking gekregen van de provincie Noord-Brabant
om de redactie van opleidingen te voorzien.
Vanuit je gemotiveerde brief wordt een eerste selectie gemaakt. Hierna kan een persoonlijk
of groepsgesprek volgen. De redactie wordt geheel nieuw gevormd en vooral het
samenwerken in een team is hierbij belangrijk. Aanvang project 1 oktober 2019
We zien je schriftelijke sollicitatie graag uiterlijk 15 september tegemoet via het e-mailadres:
jos.spelde@gmail.com
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de volgende Buurtverbinders van PleinBest

Tom Lassing: 0629067997

Ruud Kroon: ruud.pleinbest@gmail.com

Jos van Spelde: 0610020663 (avond)

www.pleinbest.nl

