ZOEKT
TECHNISCHE MODERATOREN
VOOR HAAR DIGITALE WORKSHOPS te MELLE
(Freelance/student)
Colruyt Group Academy organiseert boeiende workshops over allerlei toffe thema’s. Van kookateliers tot
inspirerende lezingen, leuke kinderworkshops en verjaardagsfeestjes: voor elk wat wils, jong en oud.
Deze zomer lanceerden wij een gloednieuw digitaal aanbod: zowel digitale kookworkshops (Digital cooking),
tastings (Digital tasting) en inspiratiesessies (Digital tips & talks) komen aan bod.
Om deze workshops@home in goede banen te leiden, zijn wij dringend op zoek naar freelance technische
moderatoren voor onze locatie in Melle (Brusselsesteenweg 157).
Wat houdt deze job precies in?







Voor aanvang van de sessie stel je het decor en de technische set-up op.
Tijdens de livestream heb je de controle over het beeld en de audio via een mengpaneel.
Je doet de technische opvolging voor de deelnemers (eventueel FAQ's consulteren, mensen verder
helpen als ze ergens technisch mee vastlopen in Zoom).
Je heet de deelnemers welkom (je komt in beeld tijdens de Digital cooking en Digital tips & talks).
Je modereert de vragen, je beheert de chat.
Je bent een klankbord voor de lesgever, je ondersteunt de lesgever, je helpt de lege momenten mee in te
vullen en vragen van de deelnemers naar hem/haar terug te koppelen (de moderator beantwoordt dus
zelf geen inhoudelijke vragen, maar speelt ze door naar de lesgever).

Naar wie zijn we op zoek?







Je hoeft niet technisch geschoold te zijn, maar techniek schrikt je uiteraard niet af.
Je hebt interesse in de thema’s van onze workshops.
Je hebt de nodige maturiteit om vertrouwen en rust uit te stralen naar de deelnemers toe.
Je bent enthousiast en vlot in de omgang.
Je bent flexibel en kan je gemiddeld 2 keer per week vrijmaken (variërende uren aanvang en einde tussen
14u00 en 22u30), af en toe ook eens op zaterdag (variërende uren tussen 08u00 en 13u30).
Je spreekt en schrijft goed Nederlands.

Wat bieden wij?
 Een goede verloning volgens onze barema’s (ofwel op freelancebasis ofwel als studentenjob).
 Terugbetaling woon-werkverkeer aan het wettelijk tarief.
 Een degelijke (technische) opleiding zodat je alles van A tot Z onder de knie hebt.
 Een superleuk team om mee samen te werken!

BEN JIJ DE MODERATOR DIE WE ZOEKEN?
Mail je CV en motivatiebrief voor 5 oktober 2020 naar
lien.vanginderachter@colruytgroup.com.

