
F U N C T I E O M S C H R I J V I N G
SOCIAL MEDIA TEAM

Je bent bezeten door sociale media, muziek, evenementen en digital storytelling.

Je bent creatief, extravert, communicatief sterk, vriendelijk en kan goed

multitasken. Je kan goed overweg met tekst, beeld, foto of video. Je hebt een neus

voor verhalen en je past je als een ware kameleon aan je omgeving aan. 

Je kan improviseren indien nodig en je bent een grote affiniteit met het merk

‘Festival Dranouter’. Je beseft dat de digitale beeldvorming die verzorgd wordt

door het social media team een grote impact heeft. 

FESTIVAL DRANOUTER



FESTIVAL DRANOUTER

A T T I T U D E
Je bent assertief, sociaal en communicatief;
Je kan het hoofd koelhouden tijdens stress-momenten; 
Je denkt oplossingsgericht;
Je gedraagt je professioneel tegenover het publiek, de artiesten en hun
vertegenwoordigers; 
Je bent een vertegenwoordiger van het merk ‘Festival Dranouter en je gedraagt je
uiterst professioneel. 

T A A K O M S C H R I J V I N G

Photoshop wizards: je bent een krak in het bewerken van beelden 

Copywriters: je bent geniaal in het bedenken van de juiste tekst bij een beeld 

Interviewers: je hebt een neus voor verhalen en absoluut geen angst om een vreemde

persoon aan te spreken, je schrijft zonder dt fouten

Video-wizards: je kan beelden maken en je weet hoe deze te kadreren, je weet hoe je

een camera moet opstellen, je kan heel goed overweg met videoprogramma’s als Adobe

Premiere of dergelijke

Social media wizard: je bent een krak met ofwel Facebook, Twitter, Instagram, TikTok of

Snapchat 

Het Social Media Team wordt gecoördineerd door professionals en bestaat ook uit een

groep vrijwilligers. Volgende profielen komen aan bod:



FESTIVAL DRANOUTER

T I P S  &  V E R A N T W O O R D E L I J K E
Bij problemen kan je altijd terecht bij de ploegleider, daarna bij de clusterleider en bij

het medewerkerssecretariaat

PLOEGLEIDER:

Sofie Pauwels (sofie@festivaldranouter.be)

P E R I O D E  &  S H I F T S
Je zal ook in een beurtrol inschuiven om permanentie te houden in de Pershoek;
Het social media team start op donderdagnamiddag tot en met zondagnacht; specifieke
uren worden later bepaald;
De timing, praktische invulling van de shift en de shiftverdelingen gebeuren door je
ploegleider.

mailto:sofie@festivaldranouter.be

