Districtscoördinator Communicatie (DCC)
Geplaatst op: 22 Sep 2021
Status: Open
Vacaturenummer: 689
Wij zoeken een nieuwe collega met communicatie talent waarbij we ons niet laten leiden door culturele
achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Functie:
De DCC is het aanspreekpunt voor de locaties binnen het district, de teamcoördinator en het
verenigingskantoor op het gebied van Communicatie;
Samen met de LCC’s zorgt de DCC ervoor dat de landelijke richtlijnen worden nageleefd en dat wijzigingen in
het landelijk beleid binnen het district worden geïmplementeerd. De richtlijnen op het gebied van onder
andere sociale media en het hanteren van de huisstijl bij interne en externe uitingen vormen hiervoor de
basis;
De DCC is alert op knelpunten en ziet waar (proces) verbeteringen kunnen worden doorgevoerd;
De DCC is als visitekaartje van het Rode Kruis proactief, hulpvaardig en gastvrij.
Wat ga je doen?
Bewaakt en verbetert de kwaliteit van de communicatie op districtsniveau.
Draagt zorg voor een professioneel en uniform communicatieproces en vormgeving.
Ondersteunt de locatiecoördinatoren communicatie.
Draagt zorg voor kennisoverdracht tussen locaties.
Informeert de Teamcoördinator over de communicatie (middelen).
Initieert de samenwerking tussen de locaties onder andere door het organiseren van overleg met de
betrokken locatiecoördinatoren.
Wat breng je mee?
Is in staat een visie op het gebied van communicatie te ontwikkelen.
Is een enthousiaste, zelfstandig werkende people manager.
Neemt daar waar nodig verantwoordelijkheid en heeft een verbindende en proactieve rol, is accuraat en
stressbestendig.
Beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden, een “hands on mentaliteit” en het
vermogen om te kunnen improviseren.
Beschikt over een HBO werk- en denkniveau, door opleiding en/of ervaring opgedaan.
Kennis van communicatiestrategieën.
Ervaring in het samenwerken met vrijwilligers.
Wat verwachten wij?
Wij verwachten van onze vrijwilligers dat ze zich inzetten en handelen naar de zeven grondbeginselen en de
gedragscode van het Rode Kruis.
Wat bieden wij?
Een uitdagende vrijwilligersfunctie in een enthousiast team met veel vrijheid om de communicatie binnen het
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district vorm te geven. De mogelijkheid bestaat om te participeren in cursussen en trainingen. Gemaakte
(reis)kosten worden vergoed.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie?
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vrijwilligersvacature? Solliciteer dan meteen door een mail te sturen
naar: vacatures.ﬂevoland@rodekruis.nl of bel met Esmee Buitenhuis, projectleider EHBO en
Vrijwilligersmanagement. Tel: 06-18512416.
Wij hopen je snel te ontmoeten!

Werktijden
Flexibel. 1 à 2 dagdelen per week.

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Extra informatie
Het Nederlandse Rode Kruis helpt mensen in nood, om de hoek en ver weg, vanuit ons hart en met de
mouwen opgestroopt, dát is waar wij voor staan. Wij doen dit met vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten.
Helden die een stap vooruit zetten als het spannend wordt. Die de schouders eronder zetten als het nodig is.
Zodat in tijden van nood niemand alleen staat. Ook internationaal bieden wij mensen in nood, die kwetsbaar
zijn of slachtoﬀer van een natuurramp of crisis, integrale humanitaire hulp.
Binnen het Rode Kruis wordt gewerkt met werkgroepen (teams). Deze teams verbinden alle vrijwilligers die
zich met dezelfde taken bezighouden binnen het district. Het team communicatie wordt aangestuurd en
begeleid door de DCC en valt onder de verantwoordelijkheid van de Districtsmanager. De DCC ondersteunt en
geeft inhoudelijk sturing aan Locatie Coördinatoren Communicatie binnen het district. Wij zoeken een nieuwe
collega met talent waarbij we ons niet laten leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen,
genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Voor het District Flevoland zijn wij op zoek naar
een Districtscoördinator Communicatie (LCC) – vrijwillig (1 à 2 dagdelen p.w.)

Praktische informatie
Minimum leeftijd:

16

Tegenprestatie:

Nee

Hoeveel plekken:

1

ANBI-status:

Nee

Vrijwilligersvergoeding: Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Reiskostenvergoeding: Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee
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