
Functie:  PUBLIC RELATIONS (PR)     

    

Summer Deaflympics: de staf bevoegdheden: 

a. De Public Relations (PR) maakt deel uit van de Voorbereidings Commissie Deaflympics 
(VCD2017) en werkt uit dien hoofde mee aan de voorbereiding en organisatie van de PR-
activiteiten rondom de uitzending van de Nederlandse ploeg naar de Summer Deaflympics. 

b. De PR is verantwoordelijk voor het opstellen en, in overleg met de 
Voorbereidingscommissie Summer Deaflympics, uitvoeren van een PR-werkplan ten 
behoeve van de uitzending van een Nederlandse ploeg naar de Summer Deaflympics. De 
PR houdt hierbij rekening met relevante bestuursstandpunten. Als nevendoelstelling zat de 
PR trachten een klimaat te scheppen, waarin topsport door doven/SH kan gedijen. 

c. De PR woont trainingen en wedstrijden van genomineerden c.q. selecties bij, teneinde deze 
te volgen in de voorbereidingsfase. 
Tevens is de PR verantwoordelijk voor de opbouw van contacten met de boven bedoelde 
sporters. 

d. De PR draagt zorg voor een zo evenwichtig mogelijke verdeling van PR-activiteiten over de 
takken van sport die zullen worden afgevaardigd naar de Summer Deaflympics. 

e. De PR verzorgt waar nodig persberichten en verslagen over activiteiten gedurende de 
voorbereidingsfase. Dit kan betreffen grote toernooien, presentatie van de ploeg en 
dergelijke. 

 

Tijdens de Summer Deaflympics 

a. De PR onderhoudt contacten met vertegenwoordigers van de media en stemt in deze af met 
de Chef de Mission. 

b. De PR is belast met de uitvoering van alle PR-activiteiten met betrekking tot de Nederlandse 
Ploeg. 

c. De PR draagt zorg voor een zo evenwichtig mogelijke verdeling van PR-activiteiten over de 
takken van sport, waaraan door de Nederlandse ploeg wordt deelgenomen. 

d. De PR coördineert de door leden van de Nederlandse ploeg te geven interviews. Tevens 
begeleidt de PR i.s.m. de ploegleiders de leden van de Nederlandse ploeg bij hun 
verantwoordelijkheid voor de naleving van het kledingvoorschrift en de reclamebepalingen. 

e. De PR vrijwaart zich van activiteiten en verplichtingen welke geen rechtstreeks verband 
houden met zijn/haar functie. 

f. De PR produceert persinformatie ten behoeve van de Nederlandse pers. 

Na de Summer Deaflympics 

a. De PR is verantwoordelijk voor een verslag van de PR-activiteiten voor, tijdens en na de 
Summer Deaftympics. Dit dient uiterlijk 8 weken na afloop van de Summer Deaftympics 
bij de Office Manager ingeleverd te worden. 

b. De PR doet, indien noodzakelijk, aanbevelingen voor bijstelling van het vigerende PR-
beleid ten aanzien van de Summer Deaflympics. 

 

 



 
Wat bieden wij jou?  
 
Reiskostenvergoeding 
Reis en hotelovernachtingen in Samsun (Turkije) 
Onkostenvergoeding 
Dagvergoeding 
 
Deze functie vereist van jou:  
 
Goede communicatievaardigheid, liefst gebarentaalvaardig 
Ervaring met PR-activiteit 
 
Ben je doof of slechthorend of horend persoon met affiniteit met hetzij doof/slechthorend. 
Functie is op vrijwilligersbasis voor een periode tot na de Deaflympics. 

 
 

Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar Chef de Mission.   

Mail: chefdemission@deaflympics.nl 

   
Deaflympics wordt gehouden in Samsun (Turkije) van 15 juli 2017 tot en met 31 juli 2017 

Meer informatie over Deaflympics in Samsun vind je op www.2017deaflympics.com 
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