Weet jij hoe we Vrouwen van Nu meer zichtbaar op de kaart kunnen zetten?
Heb jij creatieve ideeën voor een aantrekkelijke presentatie van ons aanbod voor
verschillende generaties vrouwen? Zie je het als een uitdaging om onze interne
en externe communicatie te optimaliseren? En werk je graag in een klein team
van professionals samen met talloze vrijwilligers, dan kun jij onze nieuwe
Medewerker PR & Communicatie zijn als je solliciteert op deze vacature.

Medewerker PR & Communicatie
Den Haag, 28-32 uur per week

Wat houdt je functie in:
 Opstellen van een communicatieplan; ontwikkelen en uitvoering van het
communicatiebeleid
 Actief zijn op Social Media (Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram) en
uitbreiden bereik hiervan
 Onderhouden en optimaliseren van de website
 Samenstellen en verzenden Nieuwsbrief
 Onderhouden en optimaliseren van alle interne communicatie van het
landelijk bureau richting (provinciale) afdelingen, werkgroepen en
commissies
 Uitbouwen en onderhouden perscontacten (proactief persbeleid,
ontwikkelen en onderhouden adequate perslijst, verzenden persberichten)
 Ondersteunen opstellen Jaarverslag (i.s.m. de directeur) (samenstellen
jaarverslag inclusief coördinatie van door anderen te leveren bijdragen)
 Ontwikkelen promotiematerialen
 Coördinatie van de communicatie rondom activiteiten, evenementen en
projecten
 Huisstijlbewaking i.s.m. met de Projectleider
Wat wordt van je gevraagd:
 Minimaal HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur opleiding in Marketing
en/of Communicatie)
 2-3 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie
 Uitstekende communicatieve vaardigheden
 Ervaring met Social Media, Mailchimp, Adobe Photoshop en InDesign
 Inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied
 Hands-on mentaliteit
 Nauwkeurig en resultaatgericht
 Pro actief en initiatiefrijk
 Klantgericht en kunt gestructureerd zelfstandig werken
 Enthousiasme voor Vrouwen van Nu
 Plezier in werken op een hectisch kantoor
 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 Ervaring met het werken binnen een vrijwilligersorganisatie is een pre

Wat bieden wij:
 Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de cao Sociaal Werk
 Indiensttreding: januari 2019
 Uitzicht op een vaste aanstelling
 Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen met het loopbaanbudget
 Pensioenregeling
 Reiskosten vergoeding
 Een afwisselende baan in een team van 7 professionals binnen een grote
organisatie van vrijwilligers
 Mogelijkheden om jezelf en de functie verder te ontwikkelen
 Een grote mate van zelfstandigheid
 En niet te vergeten een collegiaal bureauteam als collega’s
Over de organisatie:
Vrouwen van Nu is met 40.000 leden en 475 lokale afdelingen de grootste
vrouwenvereniging van Nederland. Een vereniging met een geschiedenis van 89
jaar en een veelbelovende toekomst waar het nieuwe Meerjarenbeleidsplan
2019-2022 uitdagende lijnen voor heeft uitgezet. Het team van het landelijk
bureau in Den Haag zoekt versterking van een collega voor de interne en externe
communicatie om de toekomstplannen te realiseren, samen met de vele
vrijwilligers in het land. Meer informatie: www.vrouwenvannu.nl

Geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatiebrief en CV vóór 18 december 2018
naar bureau@vrouwenvannu.nl o.v.v. sollicitatie.
Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.
De gesprekken vinden plaats op maandag 7 januari 2019 en donderdag 10
januari 2019 op het landelijk bureau van Vrouwen van Nu in Den Haag.
Voor meer informatie en voor het opvragen van het Meerjarenbeleidsplan kun je
contact opnemen met Carla Wijers (directeur) of Heleen Boussard (senior
administrateur), T: 070 3244429.

