Functiebeschrijving ‘Medewerker Communicatie’
De stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen organiseert vrijwilligersvervoer
voor mensen met een beperking in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden onder de
namen Hoogeveenvervoert en DeWoldenvervoert.
Deze functie kan grotendeels vanuit huis worden uitgevoerd. Desgewenst krijgt u de
beschikking over een vaste telefoon en een laptop. Voorwaarde is dat u beschikt over
een internetverbinding.
Deze functie kan ook uitgevoerd worden als bestuurslid (zie ook de vacature daarvoor).
Taken
•
•
•
•
•

Het in samenwerking met het bestuur en zo nodig met een externe adviseur opstellen
en onderhouden van een Communicatieplan.
Het (doen) opstellen en bewaken van de huisstijl (logo, vormgeving, kleurstelling,
lettertypen e.d.).
Het adviseren van het bestuur over de optimale uitvoering van het communicatieplan
en de besteding van het budget daarvoor.
Het is samenwerking met de penningmeester aanvragen van donaties voor
publiciteitsdoeleinden bij (particuliere) weldadigheidsfondsen e.d.
Het daadwerkelijk (doen) uitvoeren van de verschillende onderdelen van het
Communicatieplan zoals:
o het ontwerpen en (laten) maken / reproduceren van folders, posters, banners,
magneetplaten e.d.
o het organiseren van de verspreiding van folders e.d.
o het onderhouden van contacten met de redacties van de verschillende lokale
media en andere organisaties die publicatiemogelijkheden hebben
(gemeenten, welzijnswerk e.d.)
o het opstellen en verzenden van persberichten
o het opstellen van advertenties en redactionele artikelen en/of de inhoudelijke
beoordeling ervan
o het verstrekken van algemene informatie en geven van interviews aan andere
belanghebbenden
o het maken, verzamelen en bewerken van foto- en videomateriaal voor gebruik
in de verschillende media
o het onderhouden en actueel houden van de websites
o het frequent posten van actualiteiten op Facebook en andere social media
(Instagram?)
o het bedenken en plaatsen van ‘advertenties’ op Facebook
o etc.

Voorwaarden
•
•
•
•

Goede beheersing van de Nederlandse taal (vooral schriftelijk).
Goede communicatieve vaardigheden (vooral schriftelijk) en een goed
inlevingsvermogen in onze (communicatie) doelgroepen.
Relevante ervaring op het taakgebied.
Ervaring met social media (Facebook en Instagram) is vereist.

z.o.z.

•
•

Regelmatige beschikbaarheid voor het actueel houden de social media; daarnaast
voor andere werkzaamheden ongeveer 1 dagdeel per week (in het begin meer).
In bezit van een internetaansluiting.

Bel 0528 – 745615 voor meer informatie over vrijwilliger worden of zie op
www.vrijwilligersvervoer.nl/vrijwilligers.
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