Vacature vrijwilliger communicatie/pr
U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden
informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont, werkt of
zorgt in Utrecht. Ook ondersteunt U Centraal lokale hulpverleners met expertise rond een aantal thema's.
Binnen team Financien, Informatie en Advies (FIA) is in 2017 het project Levensgebeurtenissen gestart. Door
omstandigheden zoals echtscheiding, ontslag of arbeidsongeschiktheid kan het inkomen dalen of komen
mensen voor extra kosten te staan. Veel mensen komen juist in die periodes in financiële problemen. De
gratis workshops Levensgebeurtenissen helpt dat te voorkomen. Daarnaast bieden we voor mensen die
meer handvatten wensen voor het bijhouden van hun (financiële) administratie een reeks van 5
achtereenvolgende workshops.
Om dit groepsaanbod onder de aandacht te brengen van inwoners van Utrecht, zijn wij op zoek naar een
enthousiaste vrijwilliger die ons komt ondersteunen op het gebied van pr en communicatie.
Je komt te werken in een gezellig en ambitieus team van 4 medewerkers. We combineren een informele
sfeer met een professionele bedrijfsvoering.
Takenpakket:
- Het schrijven en versturen van persberichten
- Genereren van publiciteit in lokale off- en onlinemedia
- Het leggen en onderhouden van contacten met potentiele samenwerkingspartners
- Bijhouden van sociale media kanalen
- Afstemming met de afdeling communicatie
- Heb je zelf nieuwe plannen? Dan staan wij hier zeer open voor!
Wij bieden:
- Interessant vrijwilligerswerk waarbij je met jouw kennis en ervaring echt verschil kunt maken
- Een prettige en leerzame werkomgeving
- Ruimte om werkzaamheden op te pakken die jou aanspreken
- Werkervaring in de snel veranderende praktijk van het welzijnswerk
- Een werkplek waarin eigen initiatief gewaardeerd wordt
- Een vergoeding voor gemaakte onkosten (zoals evt. reiskosten)
Wij vragen:
- Iemand die oog heeft voor nieuwe initiatieven waarmee we de workshops onder de aandacht kunnen
brengen
- Je hebt oog voor innovatie en weet kansen te benutten
- Je bent iemand die makkelijk de juiste contacten weet te leggen
- Je hebt een vlotte pen en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
- Je kunt zowel zelfstandig als in een team samenwerken
- Je bent op de hoogte van de mogelijkheden van sociale media en kunt deze actief inzetten
- Je bent flexibel en enthousiast
- Minimaal 6-8 uur per week beschikbaar (flexibel in te delen) voor in ieder geval een half jaar
Past dit bij jouw talent of interesse? Dan horen wij graag van jou!
Contactinformatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Liselotte Anbeek, consulent
Levensgebeurtenissen, 06 1270 7386. Stuur je sollicitatie, voorzien van een recent CV, per e-mail naar
levensgebeurtenissen@u-centraal.nl

