2.hovedkreds

Job annonce
I anledning af Jens Lundberg af helbredsgrunde har ønsket at blive afløst
som webredaktør til hovedkredsens hjemmeside senest 1.7.2014, men
meget gerne så hurtigt som muligt.

Webmaster og redaktør for 2.hovedkreds hjemmeside
Vil du være med til
at gøre en forskel…?
Og være med til at bringe vores hovedkreds i nye højder?
Hvad siger du til et job til at varetage hovedkredsens hjemmeside?
Kunne du tænke dig et fritids job, hvor du kan udfolde alle dine evner og
talenter?
Formår du at skabe helt unikke relationer til klubberne og brugerne i en
organisation med en mageløs skak-kultur, der er helt i jordhøjde? Hvor
arbejdsglæde er et nøgleord? Så har vi jobbet til dig!
Du skal være ansvarlig for vores hjemmeside med 25.000 unikke
besøgende hver år. Der er allerede rigtigt godt styr på tingene – men det
kan altid blive bedre. Så vi vil gerne have fin-tunet og strømlinet websiden
– og vi vil gerne i endnu højere grad være nyhedsorienteret og samtidig
være et hestehoved foran andre hovedkredse, når det drejer sig om at
have fingeren på pulsen hos vores klubber og brugere. Det skal du hjælpe
os med.
Du vil naturligvis få fuld indsigt i den nuværende hovedkreds hjemmeside
med alle detaljer og de nuværende tiltag. Den nuværende webredaktør
anvender dagligt ½-1 time dagligt i gennemsnit, men i sommerperioden
mindre for at opdatere og vedligeholde hjemmesiden.
Du vil virkelig få chancen som ildsjæl for at bevise dit værd – og det vil
naturligvis blive belønnet, hvor hovedkredsen dækker en del af
omkostningen til et hurtigt bredbånd.
Lyder det som et job for dig?
Så send din ansøgning med det samme til 2.hovedkreds v/ formand Niels
Steen Larsen, tlf: 5665 0201, mail: hamlet4600@mail.tele.dk
Du kan også kontakte webredaktør Jens Lundberg, tlf: 6078 9257, mail:
webmaster@2-hk.dk for nærmere oplysninger.

Oprettet den 13-02-2013

