Vacature Voorzitter PR & Sociale Mediacommissie
Het CNN is op zoek naar een Voorzitter die de PR en Sociale Mediacommissie per
1 oktober 2018 en minimaal tot 1 oktober 2019 komt versterken.
Betreft:
Referentie:
Datum:
Sluiting:

Vacature
Voorzitter PR en Sociale Mediacommissie
28 juni 2018
17 augustus 2018

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat houdt de vacature in?
De voorzitter van de PR & Sociale Mediacommissie is eindverantwoordelijk voor alles wat
er in de commissie gebeurt. Hij of zij delegeert de commissietaken onder de overige
commissieleden, ziet erop toe dat deze taken worden uitgevoerd en zorgt ervoor dat alles
volgens planning verloopt. De voorzitter onderhoudt daarnaast nauw contact met het
Bestuurslid PR & Sociale Media. Ook houdt de voorzitter de commissiemailbox bij en is hij
of zij belast met het opstellen van de vergaderagenda.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een ambitieus persoon met interesse in de criminologie, die:
• Een team kan aansturen;
• Weet van doorpakken;
• Accuraat werkt;
• Graag bezig is op het gebied van PR en sociale media;
• Goed kan samenwerken en communiceren binnen een team;
• Zich in kan zetten voor minimaal een periode van één jaar;
• Gemiddeld 4 uur per week beschikbaar is.
Wat bieden wij jou?
• Een goede aanvulling op jouw CV;
• Het opdoen van ervaring op het gebied van PR en sociale media;
• Het opdoen van ervaring als leidinggevende functie;
• Een functie waarmee je in contact komt met (andere) criminologen;
• Een plekje binnen een leuke en snel groeiende organisatie;
• Een inwerkperiode vanaf het moment dat je start.
Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd om als voorzitter aan de slag te gaan binnen Het CNN? Stuur dan
jouw CV inclusief een motivatie naar bestuurslid.prensocialemedia@hetcnn.nl. Voor vragen
over deze vacature kun je ons uiteraard ook bereiken via het bovenstaande emailadres.
Het voeren van een sollicitatiegesprek met onder andere het Bestuurslid PR & Sociale Media
maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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