Wij zoeken: Vrijwilliger(s) marketing en communicatie
Stichting Vrouwenplatform Carree Overijssel
Carree heeft tot doel vrouwen te stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid in de maatschappij met
respect voor de diverse standpunten in de samenleving. Om dit te bereiken werkt Carree samen met
verschillende overheden en organisaties in Overijssel en elders in den lande. Als platform zijn wij lid van de
Nederlandse Vrouwen Raad.
Belangrijke projecten die Carree uitvoert zijn onder andere: Vrouwen coachen Meiden (hulp aan meisjes en
jonge vrouwen met diversiteit aan problematiek) en De Nieuwe Toekomst (hulp aan vrouwen na huiselijk
geweld situatie). We zetten ons in voor meer vrouwen in de techniek en politiek en zetten als provinciaal
platform belangrijke thema´s op de kaart als bijvoorbeeld mantelzorg en geweld tegen vrouwen. Wij zijn lid
van de Nederlandse Vrouwenraad en hebben een groot netwerk van vrouwenorganisaties in Overijssel.
Carree is een vrijwilligersorganisatie en wordt in de uitvoering vanuit Zwolle ondersteund door een professionele
staf. Voor meer informatie over de organisatie zie: www.vrouwenplatformcarree.nl
Om aan de communicatiebehoefte te voldoen zoeken we een communicatiemedewerker die de hieronder
beschreven taken kan uitvoeren.
Verantwoordelijkheden en taken in overleg:
• Website optimaliseren en bijhouden, voorzien van content
• Teksten en beeld verzorgen voor alle sociale media
• Maandelijkse Nieuwsbrief
• Verder ontwikkelen of opstarten van doelgerichte pr-kanalen
•
Gewenste competenties en kwaliteiten:
•
•
•
•
•
•

Affiniteit met sociale media LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en het leuk vinden andere mensen
daarin mee te nemen
WordPress
Communicatief vaardig
Kwaliteitsgerichtheid
Creativiteit
Betrokkenheid

Positie en inzet:
De communicatiemedewerker werkt nauw samen met de bureaucoördinator, secretariaat en met de
coördinatoren van de verschillende projecten. Hij/zij is gemiddeld 1 uur per week inzetbaar voor de
bovengenoemde werkzaamheden. Of voor onderdelen van de werkzaamheden.
Soort dienstverband: Vrijwilligerswerk
Werklocatie: Zwolle, Koestraat 10, of in overleg vanuit huis.
Interesse of vragen? Neem contact op met Jojanne Lageveen, bureaucoördinator, telefoon 06-15258350 of
jlageveen@vpcarree.nl. Graag tot ziens!

