Medewerker communicatie voor social media
(vrijwilligersfunctie)

Van online betrokken naar clientbetrokken
Wie zijn wij
Vluchtelingen in de Knel biedt bescherming aan vluchtelingen die zijn afgewezen en daardoor zijn
uitgesloten van voorzieningen. Wij werken vanuit het principe dat ieder mens recht heeft op een
menswaardig bestaan. Daarom zetten wij ons in deze vluchtelingen te verzekeren van toegang tot
basisvoorzieningen en bieden we hen intensieve sociaal-juridische begeleiding.
Wie ben jij
Je bent betrokken bij onze doelgroep van ongedocumenteerden en wilt bijdragen aan hun menswaardig
bestaan. Je weet je weg op social media en je bent gemotiveerd om thuis te raken in wellicht voor jou
onbekende dienstverlening en doelgroepen.
Wat ga je doen
Je weet op een creatieve manier mee te denken hoe onze doelgroepen te bereiken via social media en
ervoor te zorgen dat content wordt gemaakt en geplaatst. Je zoekt de juiste manier, vorm en inhoud om de
identiteit van onze organisatie en relevant nieuws door te zetten naar de doelgroepen. Tot nog toe doet
onze stichting slechts weinig met social media vanwege ontbreken van tijd en kennis. Jij kunt dat gat vullen
en collega’s bijscholen.
Hoeveel tijd vraagt dit van je
In overleg. Werk kan plaatsvinden op ons kantoor en/of vanuit huis.
Eventueel bij te wonen werkoverleg en trainingen of andere interessante bijeenkomsten.
Wat vragen we van je
 Affiniteit met de doelgroep
 Ervaring met social media
 Ervaring met tekstschrijven
 Zelfstandige werkhouding
Wat bieden we je
 De mogelijkheid om je social media kennis in de praktijk toe te passen
 De mogelijkheid om écht bij te dragen aan een menswaardig bestaan van een vluchteling
 Een warm en hecht team om in te werken
 Begeleiding en ondersteuning
 Oog voor jou als persoon
Interesse?
Je kunt ons bellen op 040-2569517 en vragen naar de vrijwilligerscoördinator, of mail je CV met een korte
motivatie naar hulp@vluchtelingenindeknel.nl.
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