Vacature Communicatiemedewerker

De Groninger Bodem Beweging zoekt een enthousiaste
communicatiemedewerker die zich met ons wil inzetten voor de
Groningers!
De Groninger Bodem Beweging is een vereniging die opkomt voor de belangen van iedereen die
schade ondervindt van de gaswinning in het Groningenveld. Helaas zijn dat zeer veel mensen, er is
dus zeer veel werk. De Groninger Bodem Beweging is een vrijwilligersorganisatie, met een breed
“werkterrein” – maar het vele werk is niet meer adequaat in te vullen door enkel vrijwilligers.
We hebben al ondersteuning van een zzp’er als bureaucoördinator en in aanvulling zoeken we
ondersteuning door een zzp’er voor communicatie. De ene week gebeurt er bijna niks in Groningen,
maar de volgende week buitelen de gebeurtenissen over elkaar heen. Dat betekent dat we een zeer
flexibele zzp’er zoeken, met een hands-on-mentaliteit (zoals dat zo fraai heet) en een proactieve
instelling. We verwachten dat er voor gemiddeld 20 uren per week werk is.

De GBB
De GBB is een vereniging met ongeveer 4.000 leden. Het bestuur, bestaande uit vijf personen, heeft
de dagelijkse leiding in operationele zin. Er zijn individuele vrijwilligers die belangrijke taken binnen
de organisatie van de GBB vervullen zoals de website, de boekhouding en de ledentelefoon.
Daarnaast zijn er vrijwilligersteams voor de diverse beleids- en activiteitenterreinen: communicatie,
actie, juridisch team, ondergrondteam (geologie), bovengrondteam (schade, versterking), team voor
de krant. Gezamenlijk vormen de teams, ongeveer 50 personen, ook de klankbordgroep. Daarmee
stemt het bestuur maandelijks het beleid af. Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene
ledenvergadering. Deze komt gewoonlijk eenmaal per jaar bijeen.
Communicatie vindt op tal van manieren plaats, maar gestandaardiseerd naar buiten via
persberichten, perstelefoon, website, facebook, twitter, instagram, nieuwsbrief aan de leden, en de
befaamde GBB-krant.

Het profiel
We verwachten van de communicatiemedewerker dat hij of zij
 Flexibel is – want er moet soms acuut gereageerd worden, ook op ongewone tijden
 Creatief is – want ad rem oplossingen zijn soms nodig
 Proactief is – soms kunnen reacties voorzien worden
 Stressbestendig is – het kan hectisch zijn
 Positieve grondhouding heeft – een must in een omgeving met veel hectiek en leed
 Zelfstandig is – soms is er geen tijd of gelegenheid tot overleg
En natuurlijk
 Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 Kennis van sociale media
Een pré kan zijn (maar we discrimineren niet, dat doen de aardbevingen ook niet) dat hij of zij
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In het gaswinningsgebied woont, dan wel er zonder meer durft te verblijven
Grunnegs verstaat of spreekt
Of vrouwelijk of jeugdig of brutaal of dapper is (verlegen mag wel, maar in ieder geval niet bang)
Bekend is met het fenomeen gaswinning en de ellende die dat de Groningers bezorgt
Een reeds ontwikkeld netwerk of netwerkje heeft
Enige reeds ontwikkelde politieke voelsprieten heeft

De taken
 Het bestuur en de teams ondersteunen om de interne communicatie goed te onderhouden
 Verzorgen van de externe communicatie (met name pers, website, twitter, nieuwsbrief), waar
nodig in samenwerking met bestuur en de teams
 Eerste aanspreekpunt zijn voor de pers (en zo nodig doorgeleiden)
De taken worden in nauwe samenwerking met het bestuur en de bureaucoördinator uitgevoerd.
De GBB heeft kantoor in Loppersum, maar veel werkzaamheden kunnen ook van huis uit gedaan
worden.
Arbeidsverhouding
Je werkt in opdracht van de Groninger Bodem Beweging. We sluiten een overeenkomst.
Reactie
Stuur je eigen cv en motivatiebrief naar contact@groninger-bodem-beweging.nl, o.v.v. vacature.
Het is vakantietijd, reacties zijn welkom uiterlijk op zondag 26 augustus.
De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 31 augustus.
Heb je vragen, reageer dan ook naar hetzelfde e-mail adres. Ben je zelf niet zo geschikt, maar ken je
wel iemand die dit zal zien zitten, tip dan deze persoon, of mail ons de tip!
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