HANDJEHELPEN ZOEKT
EEN COMMUNICATIEMEDEWERKER
Voor 24 – 32 uur per week

Steek jij graag de handen uit de mouwen, weet jij hoe je een hartverwarmende tekst moet
schrijven en haal je energie uit het opzetten van wervingsacties? Ben jij daarnaast handig
met online kanalen zoals websites en sociale media en mag jij graag mooie verhalen
optekenen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Al 43 jaar koppelt Handjehelpen mensen met een beperking aan precies de juiste vrijwilliger of
stagiair. En met succes! Toch zijn er nog altijd openstaande hulpvragen voor wie we een passend
maatje zoeken. We willen dat meer mensen weten van ons bestaan. Zet jij jouw
communicatietalent in om Handjehelpen bekender te maken?
Wat ga je doen?
Als medewerker communicatie draag je bij aan het vergroten van onze naamsbekendheid en de
betrokkenheid bij Handjehelpen onder hulpvragers, (potentiële) vrijwilligers en stagiairs en
donateurs in het werkveld. Een greep uit de werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het schrijven van de hartverwarmende verhalen van onze maatjeskoppels waaruit het
effect van Handjehelpen blijkt.
Het zorgen voor plaatsing van deze verhalen en overige berichten, op diverse kanalen
(lokale media en vakbladen, sociale media ect).
Het onderhouden van perscontacten en bijhouden van de perslijst.
Het laten opmaken van advertenties en divers wervingsmateriaal.
Up to date houden van de website van Handjehelpen en het doorzetten van onze
vrijwilligersvacatures op facebookgroepen en vrijwilligerscentrales.
Het schrijven van kopij voor de nieuwsbrieven die onze doelgroepen ontvangen.
Vergroten van (effectieve) aanwezigheid van Handjehelpen op sociale media.
Meedenken en helpen bij het ontwikkelen van acties om vrijwilligers, stagiairs en donateurs
te werven.

Wie ben jij?
Je beschikt over een afgeronde mbo of hbo opleiding op het gebied van communicatie en hebt bij
voorkeur 1-3 jaar relevante werkervaring. Je schrijft met een vlotte pen, hebt een
enthousiasmerende schrijfstijl en bent gewend te werken met sociale media en opmaakbureaus.
Je hebt een proactieve houding, kunt planmatig werken en bent flexibel met werktijden. Je toont
een hoge mate van verantwoordelijkheid en kunt zelfstandig werken. Je werkt deels thuis en op
kantoor.
Wat wij doen
Vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen ondersteunen kinderen en volwassenen met een
chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra aandacht vraagt. Wij zijn er ook voor
overbelaste mantelzorgers. Onze kracht is het maken van een koppeling tussen mensen die hulp

nodig hebben en mensen die hulp willen bieden. Met als resultaat dat hulpvragers en
vrijwilligers/stagiairs elkaar versterken en zinvol aan de samenleving kunnen deelnemen.
Handjehelpen is actief in zestien gemeenten in de provincies Utrecht en Noord-Holland. In 2021
boden we met 1.565 vrijwilligers en 408 hbo- en mbo stagiairs ruim 128.000 uur ondersteuning aan
2.548 hulpvragers.
Wat bieden we jou?
Je komt te werken in een maatschappelijke organisatie waarin 39 betrokken medewerkers, in een
informele omgeving, hart voor de zaak hebben. Als communicatiemedewerker werk je nauw
samen met de coördinator communicatie en donateurswerver en behoor je tot het supportteam. Er
wordt intensief samengewerkt met coördinatoren uit de gebiedsteams en je hebt regelmatig
contact met pers en samenwerkingspartners.
De aanstelling voor de functie communicatiemedewerker is in eerste instantie voor de periode van
een jaar. Verlenging is afhankelijk van financiering.
Arbeidsvoorwaarden gelden conform CAO Sociaal Werk, salaris schaal 7. Daarnaast zijn er goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en opleidingsbudget.
Uiteraard krijg je een laptop en telefoon tot je beschikking.
Sollicitatie procedure
Ben je enthousiast na het lezen van deze vacature en denk je dat jij de juiste match bent?
Reageer dan zo snel mogelijk. Je brief met CV kan je tot en met 25 augustus 2022 mailen naar
marketing@handjehelpen.nl
Heb je vragen of wil je meer informatie? Je kunt tussen 2 t/m 25 augustus contact opnemen met
Irene Domburg: idomburg@handjehelpen.nl I 030-26 329 50 I 06-28908143
De gesprekken vinden plaats op 6 en 8 september.
Handjehelpen – Pallas Athenedreef 12 – 3561 PE Utrecht.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

