Vacature Communicatiemedewerker (8 uur p/w)
Rondom Het Kind is op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de volgende
uitdagende –vrijwillige- functie:
Medewerker Communicatie (m/v)
8 uur per week
Wie ben jij?
Je bent iemand die houdt van communiceren in de breedste zin van het woord. Of
het nu gaat om mondelinge, schriftelijke of digitale communicatie… het is bij jou in
goede handen. Je bent nauwkeurig, spreekt en schrijft foutloos Nederlands en kent
de wereld van de Social Media. Je bent gestructureerd, nauwkeurig, zelfstandig en
flexibel ingesteld. Een afgeronde HBO-opleiding Communicatie of enkele jaren
relevante werkervaring op HBO-niveau en ervaring met het werken met een CMS is
een pré. Je hebt een levende relatie met de Here Jezus en bent actief lid van een
kerkelijke gemeente.
Wat ga je doen?
Je krijgt een aansprekend takenpakket onder je hoede dat zeer afwisselend te
noemen is. Als communicatiemedewerker van Rondom Het Kind ben je een ‘spin in
het web’. Je maakt deel uit van het CT (coördinatieteam) en verwerkt de informatie
die je daar hoort tot persberichten, nieuwsbrieven, berichten op Social Media etc. Je
voorziet de website van steeds nieuwe informatie. Je maakt het
programmamagazine, posters en flyers en verdere communicatie die nodig is om de
beweging en de conferentie van Rondom Het Kind voor het voetlicht te brengen.
Wie zijn wij?
Rondom Het Kind is een christelijke beweging voor iedereen die zorg en
verantwoordelijkheid wil dragen voor het kind. De beweging wordt gevormd door
verschillende organisaties – gericht op het kind – die de breedte van de kerkelijke
kaart vertegenwoordigen. Het werk van Rondom Het Kind is gefundeerd op Gods
Woord. Rondom Het Kind organiseert een tweejaarlijkse conferentie voor
kinderwerkers, ouders, leerkrachten, kerkleiders en anderen die rondom het kind
staan en verantwoordelijk zijn voor de geloofsopvoeding. De volgende conferentie is
in februari 2016.
Dit bieden we jou!
We bieden jou een boeiende plek binnen een dynamische beweging. Je werkt
samen met mensen uit allerlei organisaties die eenzelfde doel voor ogen hebben.
Het bestaande communicatieplan biedt vele mogelijkheden tot verdere ontplooiing
van het werk van Rondom Het Kind waar jij een prominent aandeel in mag hebben.
Ben jij iemand waarvoor communiceren een eerste levensbehoefte is? En heb je hart
voor God en de passie om Zijn principes over te brengen op de volgende generatie?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Interesse en meer informatie
Ben jij degene waar we naar op zoek zijn of wil je meer informatie? Dan kun je
contact opnemen met Jet Lucassen, lucasjes@chello.nl of 06 45006355.

