Vacature Webmaster voor Survivalrun Bond Nederland
Taakomschrijving:
We groeien hard op diverse vlakken en zijn daardoor per direct op zoek naar een leergierige
en flexibele webmaster die kan opereren op het snijvlak tussen techniek, design en realisatie
voor onze nieuwe website. Deze website wordt momenteel gebouwd en zal zomer 2017 in
gebruik worden genomen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het up-to-date
houden van onze site door updates uit te voeren, nieuwe pagina’s maken en assistentie te
verlenen bij technische vraagstukken.
Heb je ervaring met WordPress en websitebeheer en kan je je regelmatig en flexibel voor de
bond inzetten dan zijn we op zoek naar jou!
Je biedt in nauwe samenwerking met het Bondssecretariaat ondersteuning aan onze
website. Je bent innoverend en zorgt dat ons Content Management Systeem (CMS) keer op
keer geoptimaliseerd wordt. Hierdoor weet je ons CMS te blijven ontwikkelen en steeds
stabiel te houden. Je weet wanneer er met het CMS volgende stappen gemaakt moeten
worden en laat het CMS meegroeien met de hoeveelheid leden die er gebruik van maken.
Hierin heb je een ondernemend karakter en komt met initiatieven om een plan te maken en
dit ook daadwerkelijk uit te voeren.
Je ontfermt je over technische vraagstukken welke met het automatiseringsteam en
bondssecretariaat worden overlegd. Het bedenken van probleemoplossende maatwerktrajecten, evenals de uitvoering ervan, zijn competenties waarover je beschikt en daarnaast
ben je in staat om beperkt programmeerwerk uit te voeren, html, css, jss en met name php.
Belangrijk voor de aan te stellen webmaster:
•
Je hebt affiniteit met de sport survivalrun
•
Je bent communicatief vaardig, komt afspraken na en communiceert op een
duidelijke manier, zowel mondeling en schriftelijk
•
Je kunt ondersteuning bieden bij het oplossen van storingen, je bent technisch
onderlegd en weet wat voor gevolgen wijzigingen in het CMS hebben op de prestatie
van onze website
•
Je beheerst web programmeertalen voor het oplossen van storingen
•
Je beschikt over relevante werkervaring
•
WordPress heeft geen geheimen meer voor jou
•
Je hebt een pro-actief en ondernemend karakter
•
Je hebt een analytisch denkniveau
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Tijdsinvestering:
•
Je staat standby, bent goed bereikbaar per mail en reageert adequaat
•
Wekelijkse inzet wordt gevraagd, verder variabel in te delen
•
Vier keer per jaar: werkoverleg met ICT en/of ons bondssecretariaat
Wij bieden:
•
een leuke werksfeer
•
werken aan je ambitie met talent en passie
•
de ruimte om in samenwerking richting en vorm te geven aan de toekomst van
survivalrun
•
een vergoeding à € 120,00 per maand
Ben jij leergierig, zelfstandig, een echte probleemoplosser en heb je ook oog voor detail,
mail dan je cv en motivatie voor 20 mei 2017 naar secretaris@survivalrunbond.nl, t.a.v.
Henk Bos.
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