COMMUNICATIEMEDEWERKER
Details
In deze functie houd je je bezig met het samenstellen van een klapper waarin je alle activiteiten
van het Zelfregiecentrum bijhoudt, en plaats je deze activiteiten ook op de eigen website en op de
site van Mijn Buurtje. Je vindt het leuk om (alleen en in teamverband) met teksten bezig te zijn.

Sector:
Zorg en Welzijn
Doelgroep: Divers
Soort werkzaamheden: PR/communicatie
Extra informatie
Functie-eisen

Je kunt zorgvuldig werken, bent handig met Word en beheerst foutloos Nederlands. Je vindt het
leuk om in teamverband te werken en deel te nemen aan de redactievergaderingen eens in de drie
weken. Ervaring met teksten schrijven is gewenst.

Wat heeft u de vrijwilliger te bieden?

Als communicatiemedewerker neem je deel aan de driewekelijkse redactievergaderingen, waarbij
je kunt meedenken over redactie en communicatie binnen het ZRC. Het redactieteam bestaat uit
zes enthousiaste, gedreven medewerkers met ieder vaste taken en, als het zo uitkomt, losse
klussen.

Wat maakt het werk de moeite waard?

Het werken met teksten en het overzichtelijk presenteren van alle activiteiten aan de mensen die
in de activiteitenklapper kijken is een gewaardeerde taak. Ook door het plaatsen van deze info op
de website en Mijn Buurtje komen veel andere mensen op de hoogte van onze activiteiten. Het
samenwerken in een team van enthousiaste mensen werkt stimulerend.

Overige details


Contract: Ja



Vergoeding: Reiskosten/onkosten



Biedt de organisatie scholing aan? In overleg



Proeftijd: Ja



Rolstoeltoegankelijk: Ja



Geschikt voor anderstaligen: Nee

Opmerkingen
Dagdeel

overdag

Werktijd

minimaal een dagdeel (en maximaal 3) per week, in overleg

Frequentie

Langdurend

Contactpersoon


Caroline Spoelstra



0247511120



caroline@wig.nl
Over deze organisatie
Doelstelling organisatie

Het Zelfregiecentrum is er voor mensen in Nijmegen die minder tot hun recht komen dan zij
zouden willen. Dat kan komen door een beperking of door tegenslag. Doel: het stimuleren van
zelfregie bij alle deelnemers aan onze activiteiten. Zelfregie in de praktijk betekent dat je op zoek
gaat naar een balans tussen je kwetsbaarheid en je kracht en mogelijkheden, om zo beter tot je
recht te komen.
Met meer zelfregie in je leven kun je je beter redden en deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Belangrijkste activiteiten

Activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de vorm van training & coaching,
zelfhulp en ontmoetingsactiviteiten;
Cliëntondersteuning op het gebied van WMO en sociale zekerheid;
Voorlichting op scholen (van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs) en aan professionals.
Aantal betaalde krachten bij org.

5 tot 10
Aantal vrijwilligers bij organisatie

50 of meer
Verzekering

WA
St. Jorisstraat 72, 6511TD Nijmegen

