NIEUWSREDACTEUR WEBSITE
Details
Je gaat het nieuws volgen over zaken die spelen in zorg en welzijn, vanuit cliëntperspectief.
Daarbij let je op relevantie voor de doelgroep van onze organisatie (kwetsbare burgers, al dan niet
met een beperking). Denk bijvoorbeeld aan de laatste ontwikkelingen binnen de Wmo, het reilen
en zeilen van keukentafelgesprekken en de stand van zaken omtrent reïntegratie en de
Participatiewet.
Je schrijft nieuwsitems over de laatste ontwikkelingen en plaatst die op de website van onze
organisatie.

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

Je vindt het leuk om (lokale) media te volgen op relevante nieuwsontwikkelingen in de zorg- en
welzijnssector. Je hebt een vlotte pen, een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en je
bent bereid een aantal uren per week de tijd te nemen om deze taak continuïteit te geven. Je kunt
zelfstandig werken.
Werken vanuit huis is zeer goed mogelijk.

Wat heeft u de vrijwilliger te bieden?

Als nieuwsredacteur 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?

Een enthousiast team van gedreven collega's in de redactie. Het verzamelen van relevante
nieuwsberichten en dit beschikbaar maken op de website is heel belangrijk voor de bezoekers van
de website.

Overige details


Contract: Ja



Vergoeding: Reiskosten/onkosten



Biedt de organisatie scholing aan? In overleg



Proeftijd: Ja



Rolstoeltoegankelijk: Ja
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 WAtie
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