
 
 

 

 

Enthousiaste communicatievrijwilliger(s) m/v 
-content, website, social,  pr- 

 
Wist je dat in Nederland 1 op de 10 kinderen in armoede opgroeit en geen Sinterklaas kan vieren 
omdat er thuis geen geld voor is. In 2021 hebben wij 15.600 kinderen een Sinterklaas 
cadeaupakket kunnen geven. Een groei van 25% ten opzichte van 2020. Onze ambitie is groot 
en we groeien door, want ieder kind verdient een cadeau van de Sint.     
 
Leuk en veelzijdig vrijwilligerswerk 
 
Kom jij helpen onze groei in 2022 voort te zetten en het doel van 22.500 cadeaupakketten te 
behalen? Er is veel werk aan de winkel. Content maken, websitebeheer, social media, fotografie, 
videografie, merkbekendheid, media-aandacht, vindbaarheid online, nieuwsbrieven, PR, 
ambassadeurs binden en boeien, acties opzetten… Er zijn zoveel kansen.  
 
Meerdere teamleden gezocht 
 
Het communicatieteam is nog klein en we willen stappen maken. Daarom zoeken we naar 
nieuwe en enthousiaste teamleden om het werk goed te kunnen verdelen. Een speeltuin voor 
iedere vakspecialist die zich ook graag maatschappelijk inzet. Kinderen blij maken, hoe leuk is 
dat?  
 
Meld je aan een geef aan wat jouw specialisme is.  
Openstaande rollen (die evt. ook te combineren zijn): 
1. website beheer; actualiteit / vindbaarheid 
2. content social media fotografie / videografie 
3. PR, contacten met journalisten / persberichtgeving 
4. nieuwsbrieven intern / extern 

Wat ga je doen? 
 
Naast je specifieke focusgebied werk je samen, brainstorm je mee en ben je onderdeel van een 
enthousiast team. Je draagt bij vanuit je kennis in het verder professionaliseren van de 
Sintvoorieder1 communicatie volgens de laatste trends en met de juiste tools.  
 
Wat zoeken wij? 
 

• een HBO (online)marketing en communicatie gerelateerde opleiding volgt of heeft gevolgd; 
beschikbaar is voor ongeveer 1 uur per week van december - september en tot 2 -3 uur per 
week van september – november; 

• beschikt over goede communicatieve en sociale skills; 

• de Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheerst; 

• affiniteit heeft met maatschappelijke en sociale problemen; 

• een enthousiaste, veelzijdige doorzetter is; 

• proactief en zelfstandig is. 



 
Wat bieden wij jou? 
 

• voldoening door werken met een duidelijke missie waarin jij verschil maakt; 

• een leuke en veelzijdige vrijwilligersfunctie; 

• onderdeel zijn van een betrokken, energiek en enthousiast team; 

• de kans om je netwerk uit te breiden; 

• de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. 

Deze rol kan uiteraard vanuit thuis / mobiel worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend is het ook 
belangrijk af en toe in het Pakhuis te zijn, maar dat wil je ook als je eenmaal gezien hebt hoe het 
achter de schermen werkt. 
We gaan de taken verdelen binnen het marketing/communicatieteam zodat jij kunt doen waar jij 
het beste in bent. Dus lijkt het je leuk, maar heb je minder uren beschikbaar? Reageer dan 
gerust! 
 
 
Interesse?  
 
Mail je motivatie en CV naar communicatie@sintvoorieder1.nl 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Karin Minderhoud, tel 06-29554987. 
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