
              
 

De Hilversum City Run is hét loopsportevenement in de mediastad Hilversum en inmiddels uitgegroeid tot het grootste 

loopevenement van ‘t Gooi. Sinds vorig jaar wordt op de zaterdagavond voorafgaand aan de Hilversum City Run de  

Yakult Ladies Run georganiseerd. Beide evenementen bieden een unieke beleving en worden volledig door vrijwilligers 

vanuit de GAC georganiseerd. Zonder vrijwilligers geen Run!  

 

Wil jij ook een bijdrage leveren en ben jij een ster in het schrijven van webteksten en digitale nieuwsbrieven? Voor de 

Hilversum City Run en de Yakult Ladies Run zijn wij op zoek naar een  

 

Zelfstandige en enthousiaste webredacteur 
 

Wat ga je doen?  

 Je bedenkt, schrijft, redigeert en plaatst content 

 Je houdt de twee websites hilversumcityrun.nl en ladiesrunhilversum.nl up-to-date  

 Je bedenkt, creëert en verzendt verschillende e-mail nieuwsbrieven  

 Je geeft adviezen over gewenste verbeteringen op de website / aan de nieuwsbrief en begeleidt dit in de 

uitvoering 

 Je overlegt met andere vrijwilligers over content op de social media kanalen (Facebook, Twitter) zodat deze 

op elkaar afgestemd zijn 

Daarnaast is het je taak om de website en de nieuwsbrief continu te verbeteren op aspecten als vindbaarheid,  

begrijpelijkheid en leesbaarheid. 

 

Wat verwachten we van jou?  

De webredacteur heeft naast een passie voor internet ook affiniteit met multimedia. Om de website en de e-mail 

nieuwsbrieven er zo goed mogelijk uit te laten zien is enig grafisch inzicht gewenst. De webredacteur zorgt voor de 

juiste koppen, passende foto’s en een goede lay-out. Enige kennis van Google analytics is gewenst.  

 

Eigenschappen en vaardigheden die wij zoeken 

 Vlotte pen 

 Eigen initiatief 

 Zelfstandigheid 

 Goede sociale vaardigheden 

 Ervaring met werken in een CMS 

 Ervaring met het analyseren & interpreteren van data (Google analytics) 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 

 

Tijdsinvestering 

Flexibel en in overleg vast te stellen. Wij denken aan een gemiddelde tijdsbesteding van 8 uur per week, jaarlijks 

gedurende de periode september tot en met april.  

 

Wat mag je van ons verwachten?  

Als webredacteur maak je, als vrijwilliger, onderdeel uit van de commissie Communicatie. Samen met je mede-

commissieleden ben je verantwoordelijk voor alle communicatie-uitingen rondom de Hilversum City Run en de Ladies 

Run. Vanaf september tot en met april kom je één keer per maand voor een vergadering bij elkaar en soms spreek je 

tussentijds af om bepaalde zaken af te stemmen. Omdat wij blij zijn met de inzet van alle vrijwilligers worden er voor 

hen speciale activiteiten georganiseerd. Zo is er een groot vrijwilligersfeest na afloop van de Hilversum City Run en 

krijg je ieder jaar een uniek aandenken als dank voor je inzet en enthousiasme. Daarnaast ontvangt de GAC voor 

iedere vrijwilliger die zich inzet voor de Hilversum City Run en de Ladies Run een bijdrage. Vrijwilligers verdienen dus 

ook voor de club! 

 

Interesse?  

Herken je jezelf in het geschetste profiel en wil je ook graag een bijdrage leveren? Stuur dan een e-mail met je 

motivatie en CV naar Dick Slootbeek: directeur@hilversumcityrun.nl.  

 

Beschikbaarheid op korte termijn heeft sterk de voorkeur 

mailto:directeur@hilversumcityrun.nl

