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Functie: Multimedia Vormgever Regio team: Communicatie team 

 
 
Jouw plek in de organisatie en wat we van je verwachten: 

 Je maakt deel uit van het regionaal team communicatie. 

 Je verzorgt en bewaakt de huisstijl van de regio organisatie Scouting Regio ZON en al haar onderdelen.  

 Je helpt mee met het ontwerpen van alle visuele uitingen die door Regio ZON worden gedaan: badges, 
posters, flyers, website. 

 Je monitort de interne en verzorgt de externe communicatie. 

 Je zorgt samen met het team er voor dat Regio ZON vertegenwoordigd is via de website, Facebook en 
eventuele andere digitale platforms.  
 

Coördinatie & samenwerking: 

 Je werkt samen met het bestuur van de regio, de regio vrijwilligers en de scouting groepen. 
 

Jij bent iemand die… 
 Enthousiast en gedreven is om de look & feel van Scouting Regio ZON te beheren. 

 Aantoonbaar grafische vormgeving beheerst, ervaring heeft en creatief is. 

 Beleidsmatig en planmatig kan werken en denken en ook nog communicatief vaardig is. 

 Goede kennis heeft van: Joomla CMS, WordPress en van het Adobe pakket: Illustrator, Photoshop, 
Indesign en Flash. 

 Specifieke kennis heeft van: HTML (liefste laatste versie); CSS  (liefste laatste versie); Javascript/jquery  
(basic kennis); PHP (basic kennis).  

 Begrijpt hoe je een interface kan overbrengen naar het grote publiek. 

 Weet hoe je Social Media kan in zetten als een meerwaarde.  

 Op de hoogte wil blijven van de nieuwste technieken.  
 Ervaring heeft en deskundig is op het gebied van communicatie en digitale communicatie.  
 Aantoonbaar een goed gevoel heeft voor vormgeving en hier ervaring mee heeft. 
 Bekend is met de interne organisatie van scouting (groep, regio, land). 

 Op de hoogte is van het programma-aanbod voor de speltakken binnen Scouting. 

 Samengevat: een 100% Scout!  
 

Een inspirerende tijdsbesteding van 
1 uur per week. 
afhankelijk van eigen inzet en betrokkenheid 
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