Contentmakers gezocht voor Groenpact
De nieuwe website van Groenpact (deze is in de maak) vertelt de verhalen van, voor en over
Groenpact. Verhalen die bijdragen aan het realiseren van de doelen van Groenpact, over
innovaties, projecten en samenwerking van groen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.
Een goed verhaal vertel je samen, daarom zijn we voor de redactie van Groenpact op zoek naar:

REDACTEUREN/VIDEOPRODUCERS/VLOGGERS/BLOGGERS
die content willen maken voor de website, nieuwsbrief en social media.
Ben jij werkzaam bij een groene onderwijsinstelling, een bedrijf of brancheorganisatie in één van de
domeinen van de groene sector (zie ‘Over Groenpact’, onder aan deze tekst) of vanuit je functie bij
de overheid betrokken bij Groenpact én heb je journalistieke ervaring en/of ambities, dan zijn we op
zoek naar jou!
Wat wordt er van je verwacht?
-

Deelname aan redactievergadering (maximaal 3 x per jaar), hierin wordt besproken welke
verhalen we willen vertellen en wie deze gaat uitwerken.
Uitwerken van 2-3 verhalen per jaar in woord en/of beeld. Hier staat een vergoeding
tegenover (bij plaatsing).
Journalistieke ervaring of ambities.
Affiniteit met de thema’s van Groenpact

Waar zijn we naar op zoek:
•

•
•
•
•
•

Webredacteur >> herschrijft en plaatst shortreads en plaatst deze op de website en social
media. Dit is een vaste taak voor twee uur per week, 40 weken per jaar, tegen een vaste
vergoeding van 60 euro per uur.
Redacteuren >> voor het maken longreads & interviews, vergoeding 300,- per verhaal
Fotograaf >> deze maakt aansprekende foto’s voor bij de longreads of van op zichzelf
staande fotogenieke gebeurtenissen, vergoeding 300,- per reportage
Videoredacteur >> maakt videoreportages, vergoeding 500,- per reportage
Vloggers >> student of starter op de arbeidsmarkt die vanuit eigen beleving vlogs maakt,
vergoeding 100,- per vlog
Bloggers >> student/docent/werknemer (rolmodel/boegbeeld) die vanuit eigen beleving een
blogs schrijft, vergoeding nader te bepalen

Heb je interesse, stuur dan een mail met voorbeelden van jouw journalistieke ervaring voor 15 juni
op naar communicatie@groenpact.nl. Zelfstandigen die affiniteit hebben met het groene domein en
de thema’s van Groenpact kunnen ook reageren.

Over Groenpact
In GroenPact slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en
innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. De groene sector in Nederland is wereldwijd
toonaangevend. De komende jaren staan we voor grote uitdagingen. Wat gaan de klimaatopgaven,
kringlooplandbouw, voedselvoorziening en het behouden van een prettige leefomgeving betekenen
voor de sector en het onderwijs?

Domeinen
Agri
Tuinbouw (Uitgangsmaterialen)
Food
Leefomgeving
Leisure

Thema’s
Circulair (economie, kringlooplandbouw)
Klimaat & milieu
Biobased toepassingen
Leefbaarheid
Biodiversiteit
Gezondheid
Voedselzekerheid
Techniek / ICT
Internationaal
Leven lang ontwikkelen

