Vrijwilligersvacature
Vlogger/vlogster
Wie zijn wij?
Tuinhier richt zich tot iedereen met goesting in tuinieren. Als sociaal-culturele
vrijwilligersvereniging activeren en ondersteunen we het vrijetijdstuinieren in Vlaanderen en Brussel.
Tuinhier bevordert de belangstelling voor het duurzaam en milieubewust tuinieren, zowel individueel
in pot of eigen tuin als gezamenlijk in een volkstuin en andere innovatieve tuinprojecten.
We schrijven 11 magazines boordevol tips, interessante artikels over alle aspecten van de tuin,
nieuws en trends,…
Via onze afdelingen hebben we een ruim activiteitenaanbod met voordrachten en workshops,
snoeidemo’s, tentoonstellingen, tuinreizen en uitstappen, plantenbeurzen, samenaankopen, …
Naast vormingen en activiteiten hebben onze afdelingen sowieso een schat aan ervaring bij de medeleden en in het bestuur. Tot slot hebben we verspreid in Vlaanderen meer dan 70 volkstuinparken.

Profiel
We zoeken iemand die mee Tuinhier wil uitdragen en het gezicht wil zijn om het tuinplezier uit te
dragen. We zoeken hiervoor een vlogger of vlogster die eigen ervaringen of experimenten wil delen
met anderen. Ervaring met filmen, vloggen of fotografie zijn een plus.

Wat vragen we van jou?
Tuinkennis is niet vereist, het idee is om via de vlog jouw starter ervaringen te delen met onze
doelgroep.
- Correct Nederlands taalgebruik
- Je houdt je aan afspraken en deadlines.
- Duurzaam/milieubewust tuinieren
- Graag experimenteren zowel in de tuin als in de kookpot
- Zowel sier, fruit- als moestuin
- Interesse in tuinieren
- Ervaring met fotografie is een pluspunt

Taakomschrijving
-

Min. engagement van een jaar
In samenspraak bepaal je over welke aspecten van de tuin je schrijft.
Je filmt vlogberichten over je eigen leefwereld. Hoe vaak je filmt, is in samenspraak te
bepalen.
Je filmt van thuis uit. Maar Tuinhier wil gerust helpen zoeken naar interessante locaties.

Return
-

Een flexibel engagement met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit.
Een platform voor jouw video’s en foto’s
Uitwisseling met het professioneel team tijdens een teamvergadering.
Verzekering.

Contact
Heb je interesse, stuur ons alvast eens een filmpje door.
info@tuinhier.be
09/267 87 34
www.tuinhier.be
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent - lokaal 609 & 610

