HANDJEHELPEN ZOEKT
EEN FREELANCE COMMUNICATIEMEDEWERKER
Handjehelpen is per direct op zoek naar een allround freelance communicatiemedewerker.
Voor 16 - 20 uur per week voor circa drie maanden (optie tot verlenging).

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 bestaat meer dan veertig jaar en is actief in achttien gemeenten in de provincies
Utrecht en Noord-Holland. In 2020 boden we met 1.444 vrijwilligers en 390 stagiairs 134.406 uur
ondersteuning aan 2.375 hulpvragers.
Functie informatie
Als medewerker communicatie krijg je afgebakende klussen die bijdragen aan het verbreden van
de naamsbekendheid van Handjehelpen onder hulpvragers, (potentiele) vrijwilligers en stagiairs en
in het werkveld.
Uitvoerende werkzaamheden:
•
•
•
•
•

Maken van en zorgen voor plaatsingen van persberichten, interviews, en het onderhouden
van de contacten met de diverse media
Het laten opmaken van advertenties en divers wervingsmateriaal
Up to date houden van de website van Handjehelpen
Vergroten van (effectieve) aanwezigheid van Handjehelpen op social media
Creatief meedenken over (nieuwe) manieren van werven en binden van vrijwilligers en
stagiairs

Wie ben jij?
Je beschikt over een afgeronde 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 tone of voice en bent gewend te werken met opmaakbureaus. Je hebt een pro
actieve 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.
Ben je enthousiast na het lezen van deze vacature en denk je dat jij de juiste match bent? Reageer
dan vandaag nog. Je kunt meer informatie opvragen bij Danielle van Helden:
dvanhelden@handjehelpen.nl I 030-263 29 50 I 06-189 65 833
Handjehelpen – Pallas Athenedreef 12 – 3561 PE Utrecht.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

