Vacature Webredacteur cq. Online Marketeer
Humanitas Leeuwarden e.o. zoekt Webredacteur cq. Online Marketeer
Heb jij ervaring met webredactie en webbeheer? Weet jij welke woorden in de koppen moeten staan
(SEO schrijven) om zo hoog mogelijk in de Google ranking te komen? Is linkbuilding geen
onbekende term voor je (linkjes maken naar andere websites)? En ben je op zoek naar leuk
vrijwilligerswerk? Kom dan een paar uur per week ons communicatie en PR team versterken.
Wat ga je doen?
Je draait mee in het team Communicatie en PR en gaat je bezig houden met:
•
•
•
•
•

schrijven van content voor de website (www.humanitas.nl/afdeling/leeuwarden)
nieuwsberichten schrijven en de online agenda bijhouden;
de berichten die je op de website plaatst, zet je daarna Facebook;
er is ruimte voor eigen communicatie ideeën;
1 keer in de 3 weken is er een communicatie overleg.

Wie we zijn:
Bij Humanitas Leeuwarden e.o. zijn meer dan 300 vrijwilligersactief die mensen tijdelijk een
steuntje in de rug geven op het gebied van opvoeden, opgroeien, thuisadministratie, eenzaamheid &
participatie en verlies. Ze worden daarbij ondersteund door een enthousiast communicatie en PR
team.
Wat we vragen:
•
je hebt kennis van webredactie belangstelling voor digitale en sociale media;
•
taal is zeg maar, wel jouw ding (quote Paulien Cornelisse);
•
als je enige ervaring met vormgeving hebt, dan is dat zeer welkom;
•
je kunt in een team meedraaien maar ook zelfstandig werken;
•
je bent gemiddeld 4 uur per week beschikbaar voor een periode van in ieder geval een jaar;
•
je kunt je vinden in de uitgangspunten van Humanitas.
Wat we bieden:
•
een afwisselend takenpakket met de mogelijkheid je ervaring op het gebied van
communicatie en social media verder uit te breiden;
•
een inwerkprogramma (o.a. werken met de huisstijl van Humanitas);
•
deskundige begeleiding tijdens je activiteiten;
•
vergoeding van onkosten;
•
collectieve vrijwilligersverzekering.

Heb je belangstelling, stuur dan een mail naar communicatie.leeuwarden@humanitas.nl
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

