
Ik zet mensen graag in het zonnetje

Durf jij deze uitdaging aan te gaan?
Bekijk dan de achterkant!

Ik ben communicatief vaardig

Ik kan pakkende teksten schrijven

Ik weet met social media om te gaan

Ik vind het leuk om mensen te interviewen

Ik kan overzicht creëren en behouden

Ik hou van samenwerken

Ik kan ook goed zelfstandig werken

Ik ben nieuwsgierig en leergierig

Ik wil op vrijwillige basis graag een maatschappelijke
organisatie ondersteunen

Checklist Nieuws-
en Mediajunkie



Je bent de bedenker, maker en ontwerper van (social media) content 
Je neemt Interviews af en werkt deze uit voor de nieuwsbrief
Je verzorgt de opmaak voor de nieuwsbrief
Je verwerkt en verstuurt de nieuwsbrieven 
Je houdt de website (nieuws, agenda, etc.) bij 

Creativiteit en inspiratie voor het schrijven van teksten t.b.v. redactionele artikelen over
onze activiteiten
Affiniteit met social media
Ervaring in het schrijven van teksten
Onderhouden van de website 
Schrijven van nieuwsbrieven
Accuraat, zelfstandig en georganiseerd werken  
Twee dagdelen beschikbaar
Affiniteit met de uitganspunten van Humanitas

Interessante en betekenisvolle uitdaging in je vrije tijd
Lid van een dynamische organisatie én team
Trainingen die voor jou en jouw functie relevant en interessant zijn
Individuele begeleiding van een coördinator
Ongevallen- en WA-verzekering
Reis- en onkostenvergoeding

Wat ga je doen? 

Wij vragen: 

 
Wat krijg je ervoor terug: 

Wie zijn wij? 
Humanitas Heuvelrug is een professionele vrijwilligersorganisatie. Belangrijke waarden in ons
werk zijn: regie over je eigen leven, samenleven op basis van gelijkwaardigheid, inspelen op wat
er leeft in de maatschappij en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander. We
zijn er voor alle bewoners van de Heuvelrug, ongeacht hun levensovertuiging, leeftijd en
cultuur.
Binnen onze afdeling zijn ruim 130 vrijwilligers actief in de gemeenten Bunnik, De Bilt,
Utrechtse heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Dankzij hen kunnen we verschillende
activiteiten aanbieden. 

Ben je geïnteresseerd?
Laat dan wat van je horen. Je kan je aanmelden op de site: Vrijwilligersvacatures
Humanitas Heuvelrug. Heb je eerst nog een vraag? Neem dan gerust contact op met
algemeen coördinator: Olcay Eising: 06-51714411

PR Medewerker


