Functieprofiel Social Media coördinator
Wat is de rol van de Social Media coördinator binnen de NGV?
De NGV is bezig haar nieuwe koers vorm te geven. Voor de dienst Communicatie betekent
dat een ingrijpende transformatie op vrijwel alle aspecten van communicatie. Bestaande
communicatiemodellen worden aangepast naar de huidige tijdsgeest om de aansluiting
met jongere generaties niet te verliezen. Eén – uitermate belangrijk - communicatieaspect
is social media en dan met name Facebook en Twitter. De NGV als vereniging heeft een FBpagina en een Twitter-account. Daarnaast beheren veel van onze 25 afdelingen een eigen
FB- en/of Twitter-account, onder de vlag van de NGV.
Van de Social Media coördinator wordt verwacht dat hij/zij een strategie voor de komende
jaren kan uitstippelen en implementeren. Een strategie die tot stand moet komen in
samenwerking met het Hoofd Communicatie en moet aansluiten op de overall
communicatiestrategie. Daarnaast moet hij/zij de afdelingen – waar nodig - begeleiden en
ondersteunen op het gebied van social media.
Wat doet een coördinator Social Media
Professionalisering
•
•

Bedenkt en werkt (pro)actief mee aan het implementeren van social mediastrategieën (die zich overigens niet hoeven te beperken tot FB en Twitter)
Brengt de social media-uitingen van de NGV naar een hoger niveau

Organisatie
•
•

Is bereid samen met de dienst Communicatie de NGV d.m.v. communicatie naar ene
hoger plan te tillen
Leeft zich in in de mensen (en de problemen waar zij tegenaan lopen) binnen de
afdelingen verantwoordelijk voor het social media-beleid en probeert tot
oplossingen te komen

Wie zoeken we?
•
•
•
•
•

Je bent op de hoogte van alle recente ontwikkelingen op het gebied van social media
Je bent bekend met of hebt affiniteit met alle techniek achter social media
Je kunt goed een schifting aanbrengen tussen welke ontwikkelingen wel en welke
niet relevant zijn voor de NGV
Je bent steeds op zoek naar nieuwe ideeën en verbeteringen o.h.g.v. social media en
laat je niet afschrikken door (initieel) negatieve reacties
Je bent in staat mensen te motiveren en te begeleiden.

Aanvullende informatie nodig of aanmelding als belangstellende, stuur een e-mail aan Bea
Werner, Hoofd communicatie via Hoofd-communicatie@ngv.nl

