Vacature communicatiemedewerker Stichting Leergeld Amersfoort (vrijwillig)
Kun je goed schrijven en heb je affiniteit met social media? Ben je creatief en wil je graag
meedenken over de communicatie van een zeer actieve vrijwilligersorganisatie? En ben jij op
zoek naar vrijwilligerswerk? Dan hebben wij een hele leuke vrijwilligersfunctie voor jou!
Wie zijn wij?
In Amersfoort groeien ruim 4.500 kinderen op in armoede. Leergeld Amersfoort ondersteunt
deze kinderen door mee te betalen aan schoolgeld, fiets, laptop, etc. Ons motto: ‘nu
meedoen, is straks meetellen’. Er is in de achterliggende jaren veel bereikt en het is Leergeld
Amersfoort elk jaar gelukt om meer kinderen te ondersteunen dan het jaar ervoor. We
merken elke dag dat onze ondersteuning hard nodig is. De gemeente Amersfoort
ondersteunt ons met subsidie en daarnaast halen we zelf een deel van ons budget op via
fondsen, sponsoren etc. Onze naamsbekendheid groeit ook met de jaren, maar dat moeten
we goed bijhouden. In de Commissie Communicatie & Fondsenwerving is een vacature
ontstaan die we graag weer invullen.
Wie zoeken we?
Wij zoeken iemand die makkelijk kan schrijven en goed overweg kan met social media, die
meedenkt en kansen spot. Voor onze website schrijven we regelmatig nieuwsberichten.
Deze worden vervolgens ook gecommuniceerd via onze socials: Facebook, Twitter en
LinkedIn. Vier keer per jaar bundelen we de nieuwsberichten in een e-mail nieuwsbrief.
Naast deze communicatie kent Leergeld Amersfoort een aantal projecten waar eveneens
over moet worden gecommuniceerd. Deze projecten (Project Schooltas, Scholenactie,
KidsmArt, etc.) verdelen we onder de commissieleden. Iets voor jou?
Hoe kun je reageren?
Heb je een communicatie achtergrond (niet noodzakelijk) of kun je gewoon goed schrijven
en ben je bedreven in social media? Ben je gemiddeld 2-4 uur per week beschikbaar en word
je enthousiast van bovenstaande informatie? Laat het ons dan weten. Mail naar
communicatie@leergeldamersfoort.nl of bel Ronald Sutmuller, bestuurslid Communicatie &
Fondsenwerving op nummer 06-37615514.
Bekijk voor meer informatie over onze organisatie www.leergeldamersfoort.nl.

