
Het VERON projectteam ”Apollo” bouwt een gloednieuwe VERON website, versie 2.0. Deze website 

speelt een belangrijke rol voor het imago van de VERON. Maar ook in de informatievoorziening en 

communicatie naar belanghebbenden:  de VERON leden, radioamateurs in het algemeen, 

radioamateurs in de dop, overheid, pers, etc.  Belangrijk dat deze site gevuld is met relevante en 

actuele informatie. Kloppend hart van de nieuwe website is de nieuw te vormen webredactie. Voor 

deze redactie hebben we vacatures open voor: 

 

Content Editors (web redacteuren) 

De webredactie beheert alle content (teksten en beelden) op de VERON website. Als Content Editor  

maak je deel uit van deze redactie en werk je een paar uur per week aan de website. De webredactie 

wordt geleid door de Content Manager (hoofdredacteur) die nauw contact houdt met de redactie 

van de Electron.  

 

 Je schrijft zelf artikelen of redigeert (herschrijft) artikelen die door andere auteurs aangeleverd 

worden. Die artikelen zet je zelf online met ons eenvoudige Wordpress CMS (content 

beheersysteem). Verder zal in de toekomst de webredactie ook de activiteiten van de VERON in 

sociale media beheren:  Facebook, Twitter, YouTube en Google Plus.  

De webredactie vergadert zoveel mogelijk online, zodat je thuis achter je radio kan blijven zitten. Het 

is geen betaalde job, maar op vrijwillige basis. Eventuele reiskosten worden uiteraard wel vergoed.  

Wij zoeken VERON leden die ervaring hebben met het schrijven van leuke boeiende teksten. Je hoeft 

geen ervaring te hebben met Wordpress, daar word je in getraind. Daarnaast leer je ook hoe je kunt 

schrijven voor het web, om hoog in de zoekresultaten van Google te eindigen. Je doet dus ook nog 

eens kennis op  die je ook elders goed kunt inzetten. 

Wil jij meehelpen om het de website van de VERON inhoudelijk vorm te geven? Stuur dan je 

sollicitatie naar projectmanager Jean-Paul Suijs PA9X, e-mail: pa9x@veron.nl . 
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