Vacature werkgroep Communicatie
Omnipark De Brug zoekt leden voor de werkgroep Communicatie
Erp vitaal en leefbaar houden: dat is de ambitie van gemeenschapshuis Ter Aa en de sportverenigingen RKVV Erp, TV Hertog
Jan en De Korfrakkers. Een multifunctioneel park biedt het dorp de kans om het voorzieningenaanbod voor de lokale
samenleving op peil te houden én een ontmoetingsplek.
Wat doet de werkgroep Communicatie?
De werkgroep Communicatie zorgt er voor dat iedereen binnen de verenigingen, Erp en Meierijstad (en misschien zelfs wel
– door het unieke karakter van het initiatief - heel Nederland) bekend raakt met De Brug en haar ambitie. Uitdagend, toch?
De manier waarop we van ons laten horen varieert van het schrijven voor diverse communicatiemiddelen o.a.
nieuwsbrieven, websites, social media, persberichten tot het samenstellen van nieuwsbrieven en het beheer van social
media berichten. Van het organiseren van de eigen events tot het creatief meedenken over de PR voor deze events.
Ga jij deze uitdaging aan?
Ben jij flexibel en beschik jij over uitstekende schrijfvaardigheden? Ben je daarbij een held op Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn en eventueel andere social media kanalen? En wil je werkzaam zijn in een ambitieuze vrijwilligersorganisatie met
het hart voor de Erpse gemeenschap? Dan zijn we -per direct- op zoek naar jou. Je zult gaan bloggen, vloggen, schrijven,
posten en delen. Daarnaast zijn we benieuwd naar je tips hoe wij De Brug nog beter op de kaart kunnen zetten. Er zijn
meerdere vacatures vacant! Dus geef bij je aanmelding aan waar je affiniteit ligt.
Wie zoeken wij?
•
Iemand bij wie het al begint te kriebelen als het woord communicatie valt (je bent student of werkzaam in het
communicatievak);
•
Iemand die vooruit wil, creatief is én oog heeft voor nieuwe initiatieven/middelen waarmee we veel mensen over ons
initiatief kunnen vertellen;
•
Iemand die al enige kennis heeft over De Brug en haar ambities of zich daarin verder wil verdiepen.
Wat bieden we je?
Veelzijdig werk met een gezellige groep vrijwilligers en de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden. Je kunt je (verder)
ontwikkelen als een communicatieprofessional en je talent op een zinvolle manier inzetten. Jij kunt het verschil maken voor
Erp!
Tijdsinvestering
De tijdsinvestering is afhankelijk van taken/activiteiten en het aantal werkgroepleden. De werkgroep Communicatie komt
ongeveer 1 maal per 2 maanden bijeen. Gemiddeld gezien ben je 2-4 uur per week met de communicatie voor De Brug
bezig. Deelname op projectbasis is ook zeker mogelijk.
Meer info of aanmelding?
Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met:
Claus Manders (06-538 492 04) en Toon Kerkhof(06-257 178 94)

