- VRIJWILLIG(ST)ER GEZOCHT - tekstschrijver (PR) ± 3 uur p/week

Heb je een vlotte pen
en wil jij een verschil maken in iemands leven
Ben jij een enthousiaste, doelgerichte tekstschrijver en schrijf je in een handomdraai pakkende teksten voor
verschillende doelgroepen? En houd jij daarnaast ook van copywriting en storytelling? Dan ben jij degene die
we zoeken om onze PR-Commissie als vrijwilliger te versterken!
Wat ga je doen?
Als tekstschrijver ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe content van bestaande en nog nieuw te
ontwikkelen communicatiemiddelen. Zoals het genereren en beheren van de content voor onze website en Facebooken
het schrijven van redactionele teksten t.b.v. (lokale) media. Je functioneert als sparringpartner bij het ontwikkelen van
nieuwe campagnes en werkt samen met een klein gedreven team van vrijwilligers (PR-commissie).
Wie zijn wij?
Wij zijn Proxima Terminale Zorg en verlenen zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Dat
doen we zowel in onze Hospice Nieuwegein als aan huis in de gemeenten Houten, Bunnik,
Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Wijk bij Duurstede en Lopik. Onze vrijwilligers
zorgen voor een omgeving waar de gasten zich thuis voelen en volledig zichzelf kunnen zijn. Als
aanvulling op de professionele zorgverlening staan onze vrijwilligers klaar met aandacht, hulp en
zorg. In zowel in de Hospice als bij de mensen thuis draait alles om het welzijn van de gasten en hun familie.
Wat vragen wij?
Je hebt een opleiding afgerond in digitale communicatie, (online) marketing of journalistiek.
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk en bent communicatief sterk.
Je bent een aanpakker, proactief en resultaatgericht.
Je vindt het leuk om deel uit te maken van een vrijwilligersorganisatie.
Werktijden
Een keer per maand neem je deel aan het PR-commissieoverleg (1,5 uur). Alle andere uren zijn zelf flexibel in te vullen,
thuis of op locatie.
Wat wij bieden
Zinvol, boeiend werk in een gemotiveerd team, waar geen speciale kennis in de zorg voor nodig is. Wij zorgen voor een
goede introductie zodat je klaar bent voor deze mooie taak. Natuurlijk bieden we goede begeleiding en we organiseren
daarnaast bijeenkomsten met collega-vrijwilligers.
Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie op www.proxima-terminalezorg.nl, bel naar 030 605 08 20 of stuur een e-mail naar
pr@proxima-terminalezorg.nl.
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