Wil jij ervaring en kennis opdoen, terwijl je ook iets goeds doet voor de wereld? Heb jij continu
originele ideeën en zou je die graag realiteit willen maken? Mogelijk ben jij dan degene die de
afdeling Zuid-Kennemerland van het Rode Kruis op de radar zet! Bij de functie medewerker
communicatie (vrijwilliger) kan jij jouw talenten in communicatie op een zinvolle manier inzetten
terwijl je verdere kennis opdoet.
Om onze activiteiten in de afdeling Zuid-Kennemerland meer bekendheid te geven, mensen te
informeren, en contacten te houden met onze vrijwilligers zoeken wij een:

Medewerker Communicatie (vrijwilligersfunctie)
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt nauw samen met de coördinator communicatie in de afdeling
Je vertaalt het communicatieplan naar concrete communicatie uitingen en promotieacties.
Je bouwt mee aan een groeiende community van trouwe volgers op social media met
pakkende en actuele posts.
Je helpt de website actueel te houden met nieuwsberichten en vacatures.
Je stelt 1x per zes weken de nieuwsbrief op, verstuurt deze en zorgt hiermee voor een goede
binding met de vrijwilligers.
Je maakt flyers, banners en ander promotiemateriaal.
Je neemt zo nu en dan deel aan overleggen met afdelingen en district.

Jouw inzet en harde werk wordt zeer gewaardeerd. Naast dat je terecht komt in een enthousiast
team van collega vrijwilligers en beroepskrachten, krijg je een reis- en onkosten vergoeding en een
goede vrijwilligersverzekering. Tot slot kan je gebruik maken van de trainingen en krijg je ten allen
tijden goede begeleiding.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je kunt goed samenwerken en draagt positief bij aan een gezamenlijk resultaat.
Je kunt goed zelfstandig werken.
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en een vlotte pen.
Je beschikt over een MBO+/HBO werk- en denkniveau.
Je onderschrijft de 7 grondbeginselen van het Nederlandse Rode Kruis en draagt deze uit.
Je bent voor minimaal 4 uur per week beschikbaar en kunt goed vanuit huis werken, zolang de
coronamaatregelen gelden.

Wie zijn wij?
Afdeling Zuid-Kennemerland is één van de drie afdelingen van het Rode Kruis District Kennemerland.
De afdeling zet zich in voor hulp aan mensen in nood in de omgeving Zuid-Kennemerland. De afdeling
richt zich voornamelijk op hulpverlening op evenementen, het geven van EHBO-cursussen en

voorlichtingsactiviteiten binnen de kerntaak ‘Goed voorbereid’. Tijdens de coronacrisis bieden we
volop ondersteuning bij zorginstellingen, teststraten en vaccinatielocaties en verzorgen we het
begeleid vervoer van patiënten.
Heb je interesse?
Ben je enthousiast en wil je direct reageren? Stuur je CV en korte motivatie naar:
vacatures.kennemerland@rodekruis.nl. Voor nadere informatie kun je bellen met Anja Posthuma de
Boer, coördinator vrijwilligersmanagement (06-30386435). Lees meer over het Rode Kruis op
https://rodekruis.nl/kennemerland en www.rodekruis.nl.
Meer over het Rode Kruis
Al ruim 150 jaar lang helpt het Rode Kruis mensen in nood. Dit doen wij om de hoek en ver weg.
Vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. En dat doen wij met vele vrijwilligers die zich met
passie inzetten. Ook tijdens de coronacrisis runnen we de grootse hulpoperatie sinds de
Watersnoodramp. We helpen bijvoorbeeld in de zorg, ondersteunen de teststraten en
vaccinatielocaties en delen voedselpakketten uit. Want wij vinden dat in tijden van nood niemand
alleen mag staan. Wij werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid,
onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

