LEERGELD DEN BOSCH ZOEKT:

COMMUNICATIEMEDEWERKER
HELP MEE ONZE COMMUNICATIE TE VERBETEREN ZODAT MENSEN ONS
BETER WETEN TE VINDEN!

Ruim 2700 Bossche kinderen komen uit gezinnen die nauwelijks kunnen
rondkomen. Mensen die onze hulp heel goed kunnen gebruiken. Leergeld
Den Bosch laat kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met
beperkte financiële middelen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch meedoen
aan activiteiten binnen en buiten school. Meedoen is gewoon ‘keigezellig’
en voorkomt sociale uitsluiting!
De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een coördinator,
een ondersteuner vrijwilligers en een team van ca. 25 gemotiveerde
vrijwilligers. Het bestuur van vijf leden stuurt de organisatie op
hoofdlijnen aan.
Vind jij het belangrijk dat kinderen mee kunnen doen met
leeftijdsgenoten? Wil jij ons helpen om nog meer kinderen en ouders
in de gemeente ’s-Hertogenbosch te bereiken? Heb jij een passie
en talent voor helder communiceren? Dan ben jij misschien de
communicatievrijwilliger die wij zoeken!

		
COMMUNICATIEMEDEWERKER
Onbezoldigde functie
Werkzaamheden
Als communicatiemedewerker werk je samen met het bestuurslid PR &
Fondsenwerving en de coördinator aan het opzetten en uitvoeren van een
helder communicatieplan.
Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•

schrijven communicatieplan
opzetten en plaatsen sociale media berichten
opstellen nieuwsbrieven in Mailchimp
actualiseren nieuwsberichten op de website
ontwikkelen van folders, flyers en ander voorlichtingsmateriaal
plan bedenken en uitvoeren voor verspreiden van informatie over
Leergeld Den Bosch

Benodigde basisvaardigheden
•
•
•
•
•
•
•

In bezit van minimaal MBO diploma
Goede communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk)
Bedreven en enthousiast met sociale media
Kennis van Microsoft Office (met name Word, Excel en Outlook)
Kennis van Canva, Photoshop, InDesign en/of Illustrator is een pre
Collegiaal en een teamplayer
Goed om kunnen gaan met privacygevoelige informatie

Je werkt gedeeltelijk op kantoor, maar kan de taken ook op afstand
uitvoeren.

MEER INFORMATIE
Stuur een mail naar coordinator@leergelddenbosch.nl of neem telefonisch contact op
via 06 1100 1428 (bij voorkeur op dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur)
GEÏNTERESSEERD?
Stuur een e-mail naar coördinator Sophia van Thiel: coordinator@leergelddenbosch.nl

