Presentator/Moderator voor het
webinarteam van Noloc
Sinds medio 2014 verzorgt Noloc webinars voor de leden. De organisatie van webinars valt
onder de Programmacommissie. Deze commissie kiest thema's en sprekers uit. De praktische
uitvoering is in handen van het webinarteam, dat nu bestaat uit drie leden. Het webinarteam
zoekt op korte termijn uitbreiding om het werk beter te verdelen en om minder kwetsbaar te
zijn.

Functiebeschrijving
Wat doet de presentator/moderator?
De leden van het Webinarteam bereiden samen een webinar voor. Dit verloopt in samenspraak met de
gastspreker, de programmacommissie en het bedrijf dat de uitzending verzorgt (Skills Town). Tijdens een
webinar is één teamlid tijdens de uitzending in beeld in de rol van presentator. Achter de schermen
beantwoorden twee of drie moderatoren de vragen en reacties van Noloc-leden. Deze rollen worden
gerouleerd.
Het werk is vrij intensief in de aanloop naar een webinar toe; de voorbereiding - verspreid over meerdere
maanden - kost de commissieleden ongeveer 8-12 uur in totaal, afhankelijk van de rol tijdens het webinar. Eén van de moderatoren verzorgt het contact met Skills Town en met Noloc, onder andere over de
communicatie naar de leden. De presentator verzorgt het contact en de voorbereiding met de
gastspreker. Allen zorgen ervoor dat zij voldoende beeld hebben van de presentatie en het onderwerp.
De avond van de uitzending neemt ongeveer 5 uur in beslag. Tijdens het webinar is het noodzakelijk om
met vier personen beschikbaar te zijn. De uitzending vindt plaats in een studio van Skills Town in Nijkerk.

Functie-eisen
Wat vragen wij je?
Uiteraard ben je lid van Noloc en wil je graag bijdragen aan professionele webinars. (Enige) ervaring in
het organiseren of verzorgen van webinars en/of in presenteren voor een camera is een pré. Als presentator ben je faciliterend ingesteld naar de spreker en je communiceert goed met collega-leden en
gastsprekers. Je steekt de handen uit de mouwen in de verschillende fasen van start tot uitvoering, bent
flexibel en kunt goed schakelen en improviseren. Ook denk je actief mee op basis van ervaringen om
zaken te verbeteren.

Wat wij bieden?
Noloc vergoedt natuurlijk reiskosten en andere onkosten en biedt praktische ondersteuning. Verder
bieden we inhoudelijke uitwisseling met betrokken collega professionals en de ruimte om bij te dragen
aan het gezamenlijke leveren van kwaliteit. En natuurlijk: aardige :-) collega’s.

Ben je geïnteresseerd?
Laat even (mag kort) weten wie je bent (een CV is prima) en wat jou aanspreekt in de vacature presentator/moderator. Graag voor 12 mei je reactie naar Christel Langejan, christel@deloopbaanstudio.nl

www.noloc.nl

