Opdracht Chief Content Cirkel
Rolmodellen Bureau
Knoop jij graag processen aan elkaar? Dan zoekt Het Rolmodellen Bureau jou! Voor onze
Content Cirkel zijn wij op zoek naar een Chief die de Cirkel aan elkaar weeft.
“Een Cirkel, wat bedoel je?”
Wij werken in een Tribe bestaande uit Cirkels van co-creators. Samen sleutelen wij aan een
nieuw online matchingsplatform voor Rolmodellen in Nederland. Wij hebben internationale
ambities! Op ons platform brengen wij inspirerende vraag en aanbod bij elkaar. En dat doen
wij zo;
Wij bieden Rolmodellen, de mensen die zich inzetten voor een betere wereld, een (digitale)
opstapplek. Het platform brengt rolmodellen (sprekers), evenementenlocaties en event
organizers bij elkaar.
Het grootste online matchingsplatform met een sociaal maatschappelijke missie
Een platform voor event organizers, sprekers en evenementenlocaties met een sociaal
maatschappelijke missie. Met online content marketing en online advertising hebben wij het
grootste (hopelijk) online matchingsplatform in handen.

Onze visie
Wij geloven in wereldvrede en dragen dit als idealisme uit. Dit is een wereld waar mens, dier en
Planeet Aarde in liefde, vrede en harmonie met elkaar leven. Waar we vrij zijn, waar alle wezens

gelijkwaardig aan elkaar zijn en waar we samen één zijn. Alles staat in verband met elkaar en
heeft invloed op elkaar. Wij verkiezen het holisme boven het dualisme.
Door dit bewustzijn maken wij nieuwe keuzes die leiden tot nieuwe wegen en nieuwe resultaten.
Wereldvrede is een toekomstperspectief. Wij halen dit naar voren door in beweging te zijn. Deze
visie is een gedeelde visie en wordt door velen gevoeld en uitgedragen.

Wij zijn op missie
Het Rolmodellen Bureau bundelt haar krachten samen en zo ontstaat er een beweging vanuit
samenwerking. Via ons platform brengen we vraag en aanbod bij elkaar op een toegankelijke
online vindplek. Door te inspireren is er de manifestatie van een gedeelde visie van wereldvrede.
Door het maken van bewuste keuzes vandaag de dag creëren we de toekomst van morgen. Te
midden van dit creatieproces wordt een online en offline transformatie mogelijk en dit zorgt voor
een versnelling in de transitie. Zo transformeren we gezamenlijk naar een betere wereld.

Opdrachtomschrijving
De Rolmodellen Bureau Tribe beschikt over verschillende expertise. Zo hebben al de
volgende deskundigheden in huis waarmee je te maken krijgt als Chief Content Cirkel:
● UX Designers
● Online marketeer (Chief Marketing Cirkel)
● Woordenvanger + Copywriter (vangt de filosofie van het Rolmodellen Bureau)
● Copywriter
● Social media content creator
● Foto en Video content creator
● Personal Assistent
Er is al veel voorwerk gedaan en er is veel expertise in huis aanwezig. We werken in cirkels,
organisch en gaan uit van gezamenlijke creatiekracht. Dit staat centraal in ons werk.

Wat jij gaat doen:
●
●
●
●
●
●

Werken in Hubspot, Wordpress, Asana, Google Workspaces, Podcast.co en Canva;
Ervaring met deze programma’s is een pré)
Ontwikkelen van contentdoelen en een contentkalender;
Content Cirkel in de flow en cyclus van Creatie krijgen. Content Cirkel in beweging
houden door professionele coördinatie en afstemming;
In een natuurlijke flow en cyclus leiding geven en tegelijkertijd doelgericht kunnen
sturen;
Sociaal vaardig en kan werken met verschillende persoonlijkheden en expertise van
de cirkel members;
Kan schakelen en afstemmen met andere Cirkels en Chiefs.

Beweeg jij met ons mee?
Spreekt onze missie, visie en ambities jou aan? Herken jij jezelf in de competenties, maak jij
de Content Cirkel rond en wil je schakelen met onze co-creators? Dan ben jij de Chief die wij
zoeken!
Stuur een mail naar fatima@rolmodellenbureau.nl. Wij plannen graag een videocall in voor
het eerste gesprek.

