Een vacature van onze Kring zal je nog niet veel op onze
website hebben zien staan.
Dringend is deze vraag ook niet.
We hebben momenteel in en buiten het bestuur echt goede
krachten die ervoor zorgen dat we een goed draaiend team zijn.
Toch moeten we ook de realiteit onder ogen zien. Er kan steeds iemand wegvallen
en dan moet er een vervanger klaar staan. Momenteel doen verschillende mensen
diverse taken en dat is goed zo.
We vragen geen superkrachten maar gewoon enkele mensen die, zoals in de
sollicitatie uitgelegd de nodige vaardigheden hebben en hun tijd met ons willen
delen.
Ik hoop dat er uit onze grote Kring Antwerpen (we zijn toch met meer dan 1500
leden) enkele kandidaten naar voor komen.
Wij staan klaar om je bijkomende uitleg te geven,
Roger Lenaerts, voorzitter

VACATURE VERANTWOORDELIJKE COMMUNICATIE
KBC GEPENSIONEERDEN KRING ANTWERPEN
Het werkgebied (Provincie Antwerpen + Waasland) van Kring Antwerpen is ruim,
zeer ruim. Efficiënte, duidelijke en kwaliteitsvolle communicatie met onze meer dan
tweeduizend leden is dus primordiaal willen we onze doelstellingen bereiken.
Momenteel verloopt deze berichtgeving quasi uitsluitend via e-mail, onze website
www.kbcpagant.be en ons trimestrieel ledenblad “Pagadder”.
Bron van dit alles is uiteraard “nieuws” in alle mogelijke vormen. En dat kan gaan
over wat er nog te gebeuren staat, over wat we al achter de rug hebben tot zelfs
louter informatieve items over praktische of externe zaken en gebeurtenissen.
Maar vooraleer je als lid een e-mail van ons ontvangt, de foto’s van weer maar eens
een geslaagde activiteit op de website bekijkt of ons kringblad al dan niet digitaal
leest is er een heel proces aan vooraf gegaan. En het meeste werk daarvan wordt
gepresteerd door een kleine kring van vrijwilligers.
Zo neemt Marc Vermant de verzending van e-mails op zich, is Paul Van Hove onze
taalpurist voor de teksten van de Pagadder, doet Erik Suykens de lay-out voor ons
kringblad en neemt Roger Wouters de coördinatie van de te publiceren teksten én
het beheer van de website voor zijn rekening.

Graag willen we dit kringetje uitbreiden met één of meerdere bijkomende krachten
om niet het risico te lopen in problemen te komen doordat er van de huidige mensen
iemand noodgedwongen of uit eigen keuze afhaakt. Vandaar deze vacature gericht
aan onze kringleden en hun partner.
Een en ander veronderstelt natuurlijk een aantal uiteenlopende vaardigheden als
daar zijn: (afhankelijk van de opgenomen taak hoeven die uiteraard niet allemaal
aanwezig te zijn):
•

•

•

•

•

Taalvaardig: opstellen van duidelijke teksten in correct Nederlands, maar ook
het bewerken en desgevallend corrigeren van door derden overgemaakte
teksten
Creatief: feeling voor het visuele aspect van een tekst: het aantrekkelijk maken
van een bijdrage door inlassen van tekeningen of foto’s, gebruik van
lettertypes en kleur, edm.
Aanvoelen en keuzes maken omtrent het ethische: wat kan cfr. de normen en
waarden waar we ons als kring graag aan houden wel en wat kan niet
gepubliceerd worden
Informaticavaardig: een goede gebruikerskennis van softwarepakketten als
Word, Excel, PowerPoint, … . Voor de website gebruiken we momenteel
Dreamweaver, maar er wordt door een extern bedrijf gewerkt aan een
compleet nieuwe websitestructuur. Maar zowel in de huidige situatie als in de
toekomstige volstaat een goede basiskennis van het gebruik van
softwarepakketten om het beheer te doen.
Kritisch maar ook zin voor initiatief

Interesse? Maak belangstelling vrijblijvend kenbaar door een e-mail te sturen naar
info@kbcpagant.be . Meer inlichtingen nodig? Contacteer Roger Wouters telefonisch
(03 353 77 72) of via e-mail ( roger.wouters1210@telenet.be ).

