Vrijwilligersfunctie Communicatie

Algemene informatie
Stichting Comfort Europa (SCE) is een organisatie die zich inzet in dienst van Comfort Foundation
Ghana. Comfort Foundation Ghana probeert de kennis rond Hepatitis B bij mensen in Noord Ghana te
vergroten. Naast voorlichting zijn zij ook actief bezig met preventie en bestrijding van deze ziekte door
vaccinatiecampagnes en counseling. SCE probeert hierbij een ondersteunende rol te spelen door
financiële middelen en, niet in de laatste plaats, kennis over de ziekte en bestrijding te bieden.
SCE is een door de belastingdienst goedgekeurd goed doel (ANBI), de kleinschalige stichting wordt
door vrijwilligers bestuurd.

Wat ga je doen?
Wij zoeken een inhoudelijk sterke en op relatie gerichte communicatiestrateeg die samenwerkt met
het bestuur van SCE.
Je onderhoudt contacten met gelieerde organisaties en je zorgt voor de juiste informatie naar externe
partijen. Je maakt de organisatie, haar kennis en resultaten kenbaar en zichtbaar voor extene partijen
en belangstellenden en draagt bij aan een effectieve beeldvorming ten aanzien van SCE. Je draagt zorg
voor de algeme informatievoorziening en –communicatie. Je treedt actief naar buiten met kennis,
mocht dit nodig zijn. Het doel is om de naamsbekendheid van SCE onder de aandacht te brengen en te
vergroten.

Wat zijn je taken?
•

Je schrijft en plaatst artikelen en nieuwsupdates op de website.

•

Je bent flexibel qua tijd en inzet, we vergaderen centraal gelegen (Zwolle of midden
Nederland).

•

Het gaat om gemiddeld een dag(deel) per maand.

•

Je zet een nieuwe communicatiestrategie op en realiseert deze strategie.

•

Je voert communicatie activiteiten uit, zoals het samenstellen van een nieuwsbrief.

•

Je coördineert Social Media activiteiten.

Wat voor type ben je?
Je wordt enthousiast van de manier waarop SCE werkt. Je bent extravert, creatief, vindingrijk en je wilt
je communicatieve talenten inzetten voor SCE. Je hebt enige affiniteit met
ontwikkelingssamenwerking en gezondheidszorg.
Adres
Stichting Comfort Europa

E-mail
stichtingcomfort@gmail.com

Website
stichtingcomfort.nl

Interesse?
Stichting Comfort Europa biedt zinvol vrijwilligerswerk met enthousiaste bestuursleden.
Je inzet is geheel vrijwillig, er is geen vergoeding van toepassing. Er wordt 4 keer per jaar vergaderd.
Meer informatie over is te vinden op onze website www.stichtingcomfort.nl
Solliciteer via stichtingcomfort@gmail.com en voeg je motivatie en C.V. toe. Mocht je vragen hebben
dan kun je contact opnemen met H. Kuiper via 06-23809383
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