Filmliefhebber en op zoek naar
vrijwilligerswerk? Bij Filmtheater Lelystad kun je
aan de slag!
Geplaatst op: 18 Dec 2017
Status: Open
Vacaturenummer: 122
Filmtheater Lelystad vertoont kwaliteitsﬁlms in het Agoratheater en werkt samen met andere culturele
instellingen om ﬁlm ook in Lelystad op de kaart te zetten. Daarvoor zet zich een team van enthousiaste
vrijwilligers in.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Tot de activiteiten behoren:
het ontvangen van bezoekers
het verzorgen van inleidingen voorafgaand aan een ﬁlmvertoning
het schrijven van persberichten en nieuwsbrieven
het bedenken en uitvoeren van ﬁlmpromotie
het beheren van de website
het berichten op sociale media
het bijhouden van de donateursadministratie
en het organiseren van ﬁlmfestivals en andere speciale activiteiten
Filmtheater Lelystad kan momenteel nieuwe vrijwilligers gebruiken en dan met name voor ﬁlmpromotie voor
speciﬁeke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren), contentbeheer van de website en organisatie van
ﬁlmfestivals en specials.

Vacature Contentbeheer website:
(Vacature in Flevopost 1 december 2021)
Tijdbesteding:
Gemiddeld 2 uur per week, maar wel op wisselende tijden.
Omschrijving:
Als webmaster contentbeheer zorg je ervoor dat de inhoud van onze drukbezochte website steeds actueel en
informatief is. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je ons ﬁlmprogramma online zet en aangeleverde berichten
publiceert. Dat doe je op een zorgvuldige, maar ook aansprekende manier. En nieuwe ideeën om onze
website nog interessanter en aantrekkelijker te maken, zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

Werktijden
In overleg; vaak op wisslende tijden

LelystadDoet is een onderdeel van

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Extra informatie
Geinteresseerd? Kijk dan voor meer informatie op www.ﬁlmtheaterlelystad.nl of leg contact via
info@ﬁlmtheaterlelystad.nl. Mailen kan ook naar de voorziter: jwolthuis@chello.nl.

Praktische informatie
Minimum leeftijd:

16

Tegenprestatie:

Nee

Hoeveel plekken:

1

ANBI-status:

Nee

Vrijwilligersvergoeding: Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Reiskostenvergoeding: Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee
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