Vacature Commissielid Communicatie (m/v)
Wie zijn wij?
Techthics is een denktank over nieuwe technologie. Technologische ontwikkeling gaan razendsnel.
De gevolgen zijn (vaak) moeilijk te overzien. Kansen en bedreigingen blijken vaak gescheiden door
een flinterdunne grens. De ver(der)gaande integratie van techniek en maatschappij roepen nieuwe
vragen op. Een grondige en brede doordenking van nieuwe technologieën vanuit een duidelijk
moreel kader, is daarom zeer relevant.
Techthics is een platform voor de bezinning op technologische ontwikkelingen, met name in het
digitale domein. Vanuit een christelijk perspectief wil Techthics bijdragen in de meningsvorming rond
technisch-ethische vraagstukken en informeert zij over actuele ontwikkelingen.
De organisatie bestaat inmiddels uit 10 enthousiaste mannen en vrouwen die allen hun eigen
steentje bijdragen. Denk aan het schrijven van artikelen, vormgeven van de expert-avonden,
ontwikkelen van een design, secretariaat, financiën etc. Maar we missen jou nog!
Wie zoeken wij?
Ben jij enthousiast of juist kritisch over nieuwe technologieën en wil jij een bijdrage leveren aan de
bewustwording daarvan? Vind jij het leuk om mee te denken in de profilering en communicatie van
onze denktank? Heb je 1 tot 2 uren over per week? Dan ben jij de geschikte persoon! Samen met een
bestuurslid ga je aan de slag met de positionering.
Wat ga je doen?
• Je maakt een contentkalender en komt met leuke voorstellen voor bijvoorbeeld stories, vlogs
en social stellingen.
• Je beheert de socialmediakanalen
• Denkt mee in pers en mediastrategie
• Je reageert via social op vragen en zoekt actief interactie
• Je monitort, analyseert en verbetert de effectiviteit onze denktank
• Je adviseert en inspireert de bestuursleden
• Je helpt mee met het ontwikkelen van content. Dus het is een pré als je ervaring hebt met
photoshop en/of video’s maken.

Ben je enthousiast geworden of heb je vragen? Neem dan contact op met:
Marnix van Doorn
info@techthics.nl
0634795011

