Voedselbank Enschede – Haaksbergen
De Voedselbank Enschede – Haaksbergen is een organisatie van een kleine 100 vrijwilligers die
kwalitatief goede voedselproducten inzamelt en daarvan voedselpakketten samenstelt. Deze
pakketten geven wij wekelijks aan circa 400 huishoudens in Enschede en Haaksbergen die een
dergelijk noodpakket nodig hebben voor kortere of langere tijd. Wij krijgen het voedsel gratis en zijn
ook wat onze financiën betreft geheel afhankelijk van giften van bedrijven, particulieren, kerken,
serviceclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties.
Op dit moment heeft de Voedselbank Enschede – Haaksbergen een vacature voor:

Bestuurslid communicatie en PR
Doel van de functie:
Het verzorgen van de interne en externe communicatie van de Voedselbank in samenspraak
met de andere bestuursleden. Je zorgt voor een eenduidige, actuele en accurate
berichtgeving over de activiteiten en ambities van de Voedselbank. Je bent pro-actief en
werkt aan een positief beeld van de Voedselbank in de Enschedese en Haaksbergse
gemeenschap. Je coördineert een variatie aan communicatie projecten zoals beheer van
perslijsten, schrijven van nieuwsbrieven en persberichten, het maken van presentaties, het
organiseren en houden van rondleidingen en het opzetten databases met foto’s en filmpjes
en gebruik en beheer van social media zoals twitter en facebook.
Taken:










Adviseert het bestuur over in- en externe communicatie met haar doel- en
publieksgroepen
Beheer van de communicatiemiddelen van de Voedselbank
Het verzorgen van perscontacten en het up to date houden van de perslijst
Relatiebeheer met donateurs en sponsoren van de Voedselbank
Zowel intern als extern nieuwsgaring t.b.v. persberichten, website, nieuwsbrieven,
sociale media etc.
Systeembeheer van Office 365
Beheer en redactie van de website en social media
Eindredactie van de maandelijkse nieuwsbrief
Maken van presentaties voor diverse doelgroepen

Invulling:





je bent gemiddeld minimaal 4 uur per week beschikbaar;
al het werk bij de voedselbanken is pro deo;
onkosten komen voor vergoeding in aanmerking;
werkzaamheden kunnen deels vanuit huis worden gedaan.

Interesse?

Stuur je CV samen met een korte motivatie naar bestuur@voedselbankenenschedehaaksbergen.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met Eric Oude Munnink, 06-38652373.

