De Vereniging Vrienden van Sonsbeek is op zoek naar een

Redacteur voor het bulletin
Het betreft een vrijwilligersfunctie.
Ons bulletin verschijnt 4 keer per jaar, bij de wisseling van de seizoenen. Het wordt verspreid
onder de circa 500 leden van de vereniging en het wordt zeer gewaardeerd en goed gelezen. Het
zorgt voor saamhorigheid en is een nuttig communicatiemiddel. Daarnaast wordt het bulletin
verspreid onder diverse Arnhemse bedrijven en instellingen.
Als redacteur zorg je onder andere voor:

•
•
•
•
•
•

het verzamelen en verwerken van kopij in de vorm van artikelen, foto's en dergelijke in
zowel digitale als analoge vorm
het controleren en zo nodig corrigeren van de aangeleverde teksten
het plaatsen van deze kopij in het bulletin van de Vrienden van Sonsbeek en deze geschikt
maken voor publicatie
het op juiste tijd aanleveren van de kopij bij, en het onderhouden van contact met de
drukkerij
het onderhouden van contacten met het bestuur en de externe relaties
het bijwonen van vergaderingen wanneer dat gewenst is
Het is heel fijn als je:

•
•
•
•
•
•

affiniteit hebt met en geniet van de Arnhemse Parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden
Bodem
handig bent met een computer en beschikt over een internetverbinding
kunt werken met computerprogramma’s zoals Word, mail en een PDF-reader
voldoende kennis hebt van de Nederlandse taal
inzicht hebt in vlakverdeling om tot een evenwichtige pagina-indeling te komen
beschikt over organisatorische kwaliteiten en een lichte mate van stressbestendigheid; vier
keer per jaar werk je met een deadline van de drukker
De huidige redacteur zal je tijdens de beginperiode begeleiden zodat het eerstvolgende
bulletin een gezamenlijk project wordt. Je doet in die periode ervaring op en leert het
netwerk kennen.
Ken je onze vereniging nog niet en wil je weten hoe ons bulletin eruitziet, kijk dan op onze
website www.sonsbeek.nl Daar vind je ook onze bulletins.
Ben je geïnteresseerd en wil je meteen aan de slag, stuur dan een e-mail aan onze
secretaris Frank van den Elshout (secretariaat@sonsbeek.nl)
Ben je geïnteresseerd maar zou je graag wat meer informatie willen, bel dan met onze
voorzitter Margreet van Gastel, tel: 0652 375 236

