
Maak jij (straks) deel uit van onze magische roedel?

Vergeet Pluisje, hier is de roedel van PotterDome, hét onafhankelijke platform voor én door
liefhebbers! En die roedel kan best nog aanvulling gebruiken. Interesse? Lees dan snel verder!

Wie?
Dit zijn de mensen die we zoeken:

● Potter Freakz
● Fantaciteerveerschrijvers
● Kibbelaars
● Ochtendprofeters
● Foto- en filmografen like Kasper Krauwel
● Onderzoekers als Hermelien Griffel
● Digitale bartenders

Wat?
Dit ga je doen bij PotterDome!

● Het maken van diepgaande achtergrondverhalen
● Het brengen van het aller- allerlaatste nieuws
● Het bedenken en maken van allerlei leuke foto, video en audio producties zoals vlogs,

podcasts en meer
● Ons digitale café ook wel ons forum - De Stamtafel - actief krijgen.
● En er is ruimte om - binnen PotterDome - je eigen creaties op te zetten!

Pre’s?
Dit vragen we om in onze roedel te komen:

● Je bent creatief
● Je bent gemotiveerd
● Je hebt minimaal 4 uur per week de tijd
● Je bent he-le-maal into Potter (andere Fantasieën zijn ook welkom!)
● Dankzij jou liggen we geregeld in een deuk!

Percs?
Helaas kunnen we nog geen harde euro’s geven, maar dit kunnen we wel bieden:

● Een gezellige roedel (team) waar iedereen - op basis van zijn of haar skill - pack leader kan
zijn binnen een project; het PotterDome-team is gebaseerd op een wolvenroedel waar equality
en gelijke kansen voorop staan.

● Op regelmatige basis uitproberen van Blu rays, games en meer;
● Zo nu en dan eens een bezoekje brengen aan een Potter gerelateerd iets;
● Potter, potter en nog eens potter!

Interesse?
● We ontvangen graag een videoboodschap van maximaal 1 minuut (mag met je telefoon zijn

opgenomen) waarin je ons overtuigd dat JIJ in onze roedel thuishoort.
● Stuur dat filmpje via chris@potterdome.eu voor 12 oktober 2020. Je krijgt dan binnen 48 uur

bericht!
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