Webmaster 040energie website
De website is een belangrijk communicatiemedium van de vereniging. De huidige website is
gerealiseerd in Wordpress met een flink aantal plug-ins. Er is zeer selectief gebruikgemaakt van
custom functies/HTML. De website staat aan de vooravond van een aantal grotere reorganisaties,
zowel qua inhoud als qua techniek. Zo zijn we ons aan het voorbereiden op e-commercefuncties en
het koppelen van de ledenadministratie en moet de website goed gaan draaien op mobiele
telefoons.

Gezocht
Iemand die het technisch beheer van de 040energie-website onder zijn hoede wil gaan nemen. Je
bent in staat plug-ins te selecteren en die te configureren, projecten uit te voeren of de uitvoering
ervan te begeleiden.

Taken







Onder beheer nemen van de lopende zaken in beheer van de website en e-mailadressen.
Ondersteuning PR-commissie bij aanpassen inhoud: vooral het creëren van menustructuren,
sidebars, lay-outproblemen oplossen, evt. custom CSS of andere kleine aanpassingen in het
Wordpress-thema.
Project: aanpassen website voor mobiel gebruik (belangrijkste knelpunten zijn menu en lay-out
webformulieren).
Project: aanpassen website voor gebruik nieuwe block editor (er is een onbekend probleem,
waarschijnlijk met de rest API).
Project: aanpassen website voor e-commercezaken (gebruik WooCommerce voor
iDealbetalingen en betalingsregistratie), evt. invoeren van gebruikersspecifieke functies voor de
040energie-website (overzicht status lidmaatschap en deelname acties).

Kwaliteiten






Je bent technisch handig met Wordpress op beheerdersniveau.
Je bent thuis in HTML en CSS, evt. ook (in enige mate) in Javascript en/of PHP.
Je kunt een Wordpress-website migreren naar een nieuwe server.
Minimaal hbo-niveau.
Zelfmotiverend, behulpzaam richting andere mensen met bijdragen aan de website.

Tijdsbesteding
Dit varieert: standaardonderhoud is maximaal 1 à 2 uur per week. Een deel hiervan moet wel snel
gebeuren (het kan geen dagen wachten – andere mensen wachten er vaak op). Problemen zijn vaak
erg simpel. Er zijn een paar kleine euvels in de website om rekening mee te houden (soms problemen
met update plug-ins).
De grotere aanpassingen van de website vragen veel tijd en moeten het liefst in een projectvorm
worden uitgevoerd. Het is daarbij handig een kopie van de website te gebruiken om een aantal
aanpassingen eerst uit te voeren voor ze live te laten gaan.
Ruwe schatting tijdsbesteding projecten (erg afhankelijk van ervaring en soms onbekende
problematiek die je tegen kunt komen):



Aanpassing voor mobiel gebruik: ca. 30 uur.
Block editor werkend krijgen: ca. 20 uur (erg onbekend)




WooCommerce / iDeal invoering basis: ca. 30 uur fase
WooCommerce / invoeren gebruikersomgeving website: ca. 60 uur

Alternatief:
We kunnen de projecten uitbesteden bij een commercieel bedrijf. Dat vergt minder uren,maar je
hebt dan wel de vaardigheden nodig om een uitbesteding en het traject daarna goed te kunnen
opvolgen en het resultaat in onderhoud te kunnen nemen qua eerste lijn. Dan is ervaring met dit
soort trajecten noodzakelijk.

