Verbind jij de stad met de natuur op social media?
Schud jij de woorden zo uit je mouw? Wil je graag bijdragen aan een maatschappelijke organisatie
die de stad en de natuur met zich verbindt? En is het schrijven van een bericht op social media voor
jou een eitje? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Stad & Natuur bereikt vele Almeerders met (school)activiteiten, verschillende locaties waaronder
kinderboerderijen, het Klokhuis en de Kemphaan en natuurlijk met onze communicatiekanalen. Voor
de social media kanalen zijn we op zoek naar een vrijwilliger die een paar uur per week wil
ondersteunen bij het schrijven van berichten en het uitzoeken van fotomateriaal voor Facebook,
Instagram en LinkedIn.
Wat ga jij doen als vrijwilliger social media
-

Inhoudelijke content maken passende bij onze maandthema’s.
Onze activiteiten en evenementen promoten
Overleggen met de medewerkers communicatie over de invulling van de berichten

Wie ben je?
-

Je blinkt uit in de Nederlandse taal
Facebook, Instagram en LinkedIn hebben geen geheimen voor jou
Je bent minimaal 18 jaar en hebt interesse in de communicatie (en marketing) hoek.

Wat bieden wij je?
Een mooie vrijwilligersplek bij Stad & Natuur waar je begeleid wordt door een lid van het team
communicatie. Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding en je kunt makkelijk je eigen tijd indelen.
Daarnaast kom je met Stad & Natuur op de meest prachtige plekken in de Almeerse natuur. Je krijgt
van ons een vrijwilligersovereenkomst waarin we de afspraken die we maken vastleggen. Je bent
verzekerd tijdens het uitvoeren van je vrijwilligerstaken. Er zijn een aantal momenten per jaar dat
Stad & Natuur vrijwilligersbijeenkomsten organiseert, zo leer je andere vrijwilligers kennen en wordt
ook je inhoudelijke kennis over ons werk vergroot.
Heb jij bij het lezen van de vacature het idee dat dit op jouw lijf geschreven is? Mail dan nu naar
sollicitatie@stadennatuur.nl met een motivatie. Wij zullen je vervolgens uitnodigen voor een
persoonlijk gesprek, waarin we kennismaken. Voor vrijwilligerswerk bij Stad & Natuur moet je een
VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen aanleveren.

