Vrijwilligersvacature

Beeldredacteur
Verhaal van Woerden

Houd je van geschiedenis, mooie plaatjes en puzzelen? Dan
is dit een leuke vrijwilligersfunctie voor jou!
Het Verhaal van Woerden (VvW) omvat meer dan 40 verhalen die inzicht geven in
belangrijke historische gebeurtenissen. De website is onlangs volledig opnieuw
opgebouwd en inhoudelijk herzien.
Op VerhaalvanWoerden.nl willen we graag meer foto's en afbeeldingen plaatsen. Van
een aantal reeds gepubliceerde foto's moeten de rechten nog gecheckt worden.
Wie vind het leuk om als een detective te speuren naar goede foto's en daarbij ook
de rechten te checken? En om zo te zorgen dat de website er (nog) aantrekkelijker uit
gaan zien?
Wat doe je als beeldredacteur?
• Je zoekt naar aanvullend beeldmateriaal en mogelijk filmpjes die relevant zijn voor het
betreffende verhaal en die de pagina aantrekkelijker èn informatiever maken
• Je stelt aanpassingen voor aan de redactie van de website, bestaande uit medewerkers van
Stadsmuseum Woerden en de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV)
• Je checkt de rechten van zowel nieuw als al aanwezig beeldmateriaal
• Je stemt inhoudelijk af met de redactie
• Je stemt af met de websitebeheerders voor plaatsing van nieuw beeldmateriaal
Wij vragen:
• Visuele denker die zich ook goed kan verplaatsen in de gebruikers van de website
• Goed in uitzoeken, doorvragen en speuren om de rechten van foto’s boven water te krijgen
• Affiniteit met geschiedenis, kunst en erfgoed is een pré
• Beschikbaarheid van circa 2-4 uur per week, tijden zelf in te delen
• Gewend om zelfstandig te werken
Wij bieden:
• Een mooie functie waarmee je bijdraagt aan de versterking van het behoud van erfgoed en
cultuur, bovendien stimuleer je mede de geschiedenis-educatie en het toerisme in de regio
• Samenwerking met de redactie van de website
• De mogelijkheid om vanuit huis te werken op eigen tijden
• Een netwerk van museumvrijwilligers en SHHV-leden

•
•

Toegang tot evenementen, zoals lezingen en tentoonstellingsopeningen
Eenmaal per jaar een leuke uitstapje

Interesse?
Neem contact op voor een oriënterend gesprek met onze vrijwilligerscoördinator en office manager
Rowena Kemkes: r.kemkes@stadsmuseumwoerden.nl of 0348-481057 (aanwezig op maandag en
donderdag).

