Vacature werkgroep communicatie Schisis Nederland
Heb jij iets met Social Media en Communicatie?
Schisis Nederland is de nieuwe vereniging voor en van mensen met Schisis, Stickler syndroom en Pierre
Robin-sequentie (en hun naasten), per 1 januari 2019 voortgekomen uit de BOSK.
Schisis Nederland zoekt enthousiaste vrijwilligers voor de werkgroep communicatie.
Zijn social media en online communicatie ‘jouw ding’, ben je communicatief sterk en draag je graag bij
aan iets wat er echt toe doet? Neem dan contact op met ons!
Dit ga je doen
(in samenwerking met de andere leden van de werkgroep en de vaste communicatiemedewerker)
Uitvoerende taken
 Ondersteunen bij de ontwikkeling van de nieuwe website van Schisis Nederland.
 Actueel houden van het evenementenoverzicht op Facebook.
 Berichten posten op social media.
 Reageren op posts namens Schisis Nederland.
 Bijhouden van thema’s en vragen die op social media spelen en het bestuur van Schisis
Nederland hierover informeren.
Ontwikkeltaken
 Onderzoeken wat er verder is over schisis op social media en hoe we misschien samen kunnen
werken.
 Meedenken over werving en free publicity.
Jouw profiel
 Je bent sterk in het schrijven van teksten, praktisch, flexibel en snel. Je hebt een goede
beheersing van de Nederlandse taal. Je bent een teamplayer, maar kunt goed zelfstandig
werken, mee denken over nieuwe initiatieven en beschikt over een eigen computer.
 Facebook, Instagram en eventueel Twitter en LinkedIn kennen voor jou geen geheimen. Jij weet
hoe je via deze media onze doelgroep kunt bereiken. Je kunt omgaan met vertrouwelijke
informatie.
 Je hebt oog voor de toon en uitstraling van Schisis Nederland.
 Je bent bereid om met zekere regelmaat tijd te besteden aan een overleg.
 Wat jij zoekt is een werkplek voor een paar uur per week om die skills toe te passen. Werk dat
goed op je CV staat. Maar net zo belangrijk vind je het dat je hiermee een bijdrage aan Schisis
Nederland levert.
Ons aanbod
Het gaat om een vrijwillige functie die we in overleg kunnen aanpassen aan jouw mogelijkheden en
wensen. Wat we kunnen bieden is:
 een leuke functie bij een organisatie die er toe doet
 training en begeleiding bij de uitvoering van je werkzaamheden
 reiskostenvergoeding
 ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
Meer informatie
Voor meer informatie en een kennismakingsgesprek kun je mailen naar katrin@bosk.nl.
Je bent van harte welkom!

