
Functieomschrijving
Ambassadeur DoofCentraal

DoofCentraal is een non-profit organisatie met als hoofdtaak het informeren van doven en
slechthorenden in de breedste zin van het woord, met als voertaal Nederlandse Gebarentaal.
Hiermee vervult zij een gat in de informatievoorziening voor doven en slechthorenden in Nederland.
Sinds 2012 werken we met vrijwilligers. We hebben verschillende platforms waarop we advertenties
en advertorials kunnen laten zien. Ook is ons aanbod interessant voor partijen die films in
groepsverband willen laten zien, of via een ander platform willen aanbieden.

We zoeken naar een ambassadeur die partijen - die affiniteit hebben met DoofCentraal,
dovengemeenschap en/of gebarentaal - overhaalt om bij ons advertenties te plaatsen of
licentieovereenkomsten af te sluiten. Op deze manier vormen deze inkomsten een mooie basis voor
projecten bij DoofCentraal.

Werkzaamheden
● Samenstellen en vormgeven van ons aanbod aan advertenties en licenties in een brochure
● Contact opnemen met partijen die een advertentie zouden kunnen plaatsen of een licentie

zouden willen afsluiten
● Contact opnemen en opvolgen van contact met partijen die DoofCentraal (financieel) willen

steunen
● Bijhouden van plaatsingsschema’s
● Het kunnen schrijven van advertorials is mooi meegenomen, maar niet een pré.

Benodigde kwalificaties en vaardigheden
● Kennis van aanwezige partijen die een advertentie zouden willen plaatsen
● Vlotte babbel met organisaties; je profileert DoofCentraal als een goededoelenorganisatie
● Zelfstandig kunnen werken, maar ook in teamverband voor overleg en te bepalen strategieën
● Je beheerst het Nederlands goed

Overeenkomst
● Er wordt een freelance overeenkomst aangegaan waarbij je op provisiebasis werkt. Hoe meer

je binnenhaalt, hoe hoger je inkomsten worden. In overleg stellen we een percentage tussen
de 15 en 30 procent vast.

● Je werkt wel regelmatig en bent zeker minimaal één keer per week bereikbaar voor het
contact met andere partijen.

● Je rapporteert aan de manager van DoofCentraal.
● De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 november 2021 t/m 31 maart

2022, met mogelijkheid tot verlenging.

Aanmelden
Solliciteer voor 26 oktober 14:00 uur naar info@doofcentraal.nl met je motivatie en twee concrete
ideeën hoe je potentiële adverteerders kunt werven.
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