Bedrijfsgegevens

De recruiter

Stichting ICTU (BT)

LisaSijsenaar
headfirst-select

Telefoon: 06-15395293
E-mail: Lisa.sijsenaar@headfirst.nl

PRO redacteur
Functie

PRO redacteur

Locatie

Den Haag

Uren per week

4 uren per week

Looptijd

31.12.2022 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

125188

Sluitingstijd

30.12.2023

Rolomschrijving en taakafspraken
Taakomschrijving
Op https://www.kennisvandeoverheid.nl/ wordt in opdracht van het ministerie van BZK informatie ontsloten over onder meer de organisatie,
prestaties en cultuur van de overheid. Tevens zijn er digitale tentoonstellingen te vinden, de Top Kijkt Om en het onderdeel Cijfers overheidspersoneel.
Het kwantitatieve deel van de site (cijfers) en de tentoonstellingen vergen specifieke vaardigheden. De redacteur zal op oproepbasis werkzaamheden
aan de site verrichten en meer in het algemeen meewerken aan het ontsluiten van informatie in het kader van het BZK programma Kennis van de
Overheid.
Gewenste profiel
We zoeken een redacteur met aantoonbare ervaring in content management. Kennis van en ervaring met het Platform Rijksoverheid Online (PRO) en
met de mediatheek van de Rijksoverheid is een pre.
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Daarnaast moet de redacteur ook verstand van getallen hebben. Dat betekent dat de redacteur ervaring moet hebben in het verzamelen, bewerken en
beheren van cijfers en bovendien in staat moet zijn om die doormiddel van tabellen en grafieken op een website te ontsluiten. Kennis van de PRO
functionaliteit ten aanzien van tabellen en grafieken strekt tot aanbeveling.
Specifieke onderdelen waar de redacteur voor verantwoordelijk wordt, betreft de digitale tentoonstellingen en de top kijkt om. Dit zijn onderdelen van
de website waarbij content in de vorm van interviews en ander video’s, foto’s en allerhande documenten rond een thema geordend worden. Bij de
tentoonstellingen betreft dit ook nog specifiek het plaatsen van de informatie in een historisch perspectief (een tijdlijn).
Kennis van en ervaring met het ontsluiten van overheidsinformatie is een plus, denk bijvoorbeeld aan de regels omtrent toegankelijkheid.
Eisen
- Eis 1: Ervaring als content manager van websites
- Eis 2: Ervaring met cijfers
- Eis 3: Ervaring met visualisaties (foto’s, infographics, video’s, animaties) op websites
Wensen
- Wens 1 kan zelfstandig functioneren als content redacteur van een overheidswebsite
- Wens 2 heeft affiniteit met cijfers en kwantitatief onderzoek
- Wens 3 heeft kennis van PRO
Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder
andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de
Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4401 of NEN-4402) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is
gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een
accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de
kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
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