Vrijwilligersvacature

Twee website-beheerders Verhaal
van Woerden
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. De redactie wil het VvW verder uitbreiden met illustraties, videoclips en
aanvullende vensters. De website wordt beheerd door Stadsmuseum Woerden. Voor
de technische implementatie van deze elementen, en voor het reguliere onderhoud,
zijn wij opzoek naar een duo website-beheerders.
Wat doe je als website-beheerder?
• Je voert informatie (tekst, beeld, video, links) in, of wijzigt die, op aanwijzingen van de
redactie, bestaande uit medewerkers van Stadsmuseum Woerden en de Stichts-Hollandse
Historische Vereniging (SHHV)
• Je bent verantwoordelijk voor het reguliere technische onderhoud van de website
• Je lost in voorkomende gevallen technische storingen op
• Je onderhoudt het contact met de ontwerpers/bouwers van de site bij Studio Campo
(Woerden)
Wij vragen:
• Ervaring met het beheer van websites, bij voorkeur ook met sites gebouwd onder WordPress
• Affiniteit met geschiedenis, kunst en erfgoed is een pré
• Beschikbaarheid van een dagdeel (circa 4 uur) per week
• Beschikbaarheid van adequate IT-faciliteiten op een werkplek thuis
• Gewend om zelfstandig te werken
• Bereid om het werk in onderling overleg te verdelen met je collega op basis van je
beschikbare tijd
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
• Een netwerk van zo’n 50 collega-vrijwilligers
• Toegang tot evenementen 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).
In overleg bekijken we wat het beste past. Je kunt eerst nader kennismaken met de werkzaamheden
voordat je een besluit neemt.

