Pr vrijwilliger
Vacat urenummer: 10572
Organisat ie: Speel-o-t heek 'Het Speelpunt ', gevest igd in Bibliot heek Kronenburg
Ben jij goed in het schrijven van artikelen en weet jij je weg in de lokale en sociale media? Dan zijn we
op zoek naar jou!

Werktijden
Door de week,
In het weekend
Overdag, 's Avonds
Zelf in te vullen

Uitgebreide taakomschrijving
Sinds 1 januari 2020 is Het Speelpunt verhuisd naar Rozet Kronenburg en daardoor zijn de
werkzaamheden, uit dagingen en samenwerkingen veranderd.
Het Speelpunt is een 100% vrijwilligersorganisat ie (geen bet aalde kracht en) Vindt je het een uit daging om
onze st icht ing meer naamsbekendheid t e geven door het gebruik van social media, schrijven van leuke
persbericht en en up-t o-dat e houden van onze websit e?
Help ons dan t e groeien en ons in Arnhem en omgeving op de kaart t e zet t en.
Als onderdeel van de PR-commissie werk je zelfst andig en deel je de t ijd in naar eigen inzicht . Het schrijven
kun je veelal vanuit huis doen, maar ook net werken met andere organisat ies hoort bij de uit daging. We
beschikken over een act uele perslijst , die je verder zelf aanvult en up-t o-dat e houdt .
Ook het bedenken en deelnemen aan act ivit eit en die de PR onderst eunen zoals wijkdagen, ouder-kind
act ivit eit en horen bij het t akenpakket van de PR commissie.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Je hebt de de mot ivat ie om t e websit e Up-t o-dat e t e houden, je kunt goed schrijven en ziet de uit daging
om cont act en t e onderhouden met de lokale media.
Grat is plaat sen van art ikelen
Up-t o-dat e houden van perslijst .
Bedenken en uit voeren van pr act ies en evenement en
Informat ie delen via sociale media

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Je maakt het mede mogelijk om klant en van de speel-o-t heek aan duurzaam en verant woord speelgoed
t e helpen. We bieden een gezellige werkkring, een vrijwilligersverzekering, een grat is abonnement en
regelmat ig bijeenkomst en voor deskundigheidsbevordering of een leuk uit je. Zie voor meer info ook onze
websit e: www.speelpunt .nl

Biedt de organisatie scholing aan?
Cursussen via Volare

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Diverse doelgroepen

Sector

Jeugdwerk 4-12

Activiteit

Voorlichting/PR

Aantal vrijwilligers

11-50

Rolstoeltoegankelijk

ja

Aantal beroepskrachten

Geen

Werkdagen

Door de week, In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

Overdag, 's Avonds

Verzekering

WA

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Reguliere speel-o-theek, met daarnaast uitleen van spelmateriaal aan kinderen/volwassen met een verstandelijke handicap
of ontwikkelingsachterstand

Wijk
Vredenburg/Kronenburg

Vacaturenummer
10572

Contactgegevens
Speel-o-t heek 'Het Speelpunt ', gevest igd in Bibliot heek Kronenburg
Kronenburggalerij 7
6831 ET Arnhem
www.speelpunt .nl
Koos van den Barselaar
06-28 70 29 71 t ijdens openingst ijden
info@speelpunt .nl

