VACATURE: NIEUWSREDACTEUR HERSENTUMOR.NL
Hersentumor.nl is een stichting die zich primair richt op het bieden van optimale informatie
en voorlichting over hersentumoren aan patiënten, naasten en andere belangstellenden. De
stichting wordt bestuurd door vrijwilligers en heeft een officiële samenwerking met de
Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie (LWNO). De LWNO is het samenwerkingsverband
van zorgprofessionals op het gebied van hersentumor-zorg. De stichting onderhoudt een
goed bezochte informatieve website, hersentumor.nl. De inhoud van deze website wordt
bijgehouden door een redactieraad van zorgprofessionals uit de LWNO.
Wij zoeken een nieuwsredacteur die op vrijwillige basis zitting wil nemen in de redactieraad.
De functie
- De nieuwsredacteur verzamelt nieuws over hersentumoren en verwerkt dit tot korte
nieuwsberichten of een langer artikel. Interviews, verslagen van symposia en congressen,
en andere vormen van berichten behoren tot de mogelijkheden. De nieuwsredacteur
verzamelt nieuwsberichten door zelf te schrijven en door auteurs – binnen en buiten de
redactieraad – uit te nodigen.
- De nieuwsredacteur plaatst de berichten zelf op de site. Er is ondersteuning vanuit de
website-bouwer beschikbaar.
- De nieuwsredacteur neemt deel aan het periodieke overleg met de redactieraad en het
bestuur, ca 2x per jaar.
- Andere redactionele taken, bijvoorbeeld klein onderhoud aan de website, of bijhouden
van bezoekersstatistieken, worden in overleg binnen de redactie verdeeld.
- De werkbelasting zal naar schatting ~4 uren per maand bedragen, in de opstartfase iets
meer. De functie is onbezoldigd.
Profiel
- Een vrijwilliger met handigheid of ervaring in nieuwsgaring en/of journalistiek, als
professional of geoefend hobbyist.
- Affiniteit met de problematiek van mensen met een hersentumor en hun naasten. De
nieuwsredacteur hoeft dus geen zorgprofessional zijn, maar het mag wel.
- Bereidheid en beschikbaarheid om zich (enkele) jaren in te zetten.
- Enige vaardigheid met websites is handig. De website werkt met een
gebruikersvriendelijke interface voor bewerking.
Reacties
Naar Tom Snijders, voorzitter redactieraad (t.j.snijders@umcutrecht.nl)

