Communicatiemedewerker Social Media
Geplaatst op: 29 Sep 2021
Status: Open
Vacaturenummer: 696
Als Communicatiemedewerker Social Media ga je aan de slag met het community management op de social
media kanalen.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Je hebt in het district Flevoland zo’n 400 collega-vrijwilligers en samen doen wij veel moois, van
evenementenhulp tot EHBO-opleiding en van coronateststraat tot voedselhulp. Wat we precies doen, brengen
we via onze website en sociale media kanalen bij de inwoners onder de aandacht. We doen veel bij het Rode
Kruis en dat willen we de inwoners van ons district dan ook graag laten weten! Je monitort wat er leeft online
en gaat proactief het gesprek aan met de doelgroep om een hechte community op te bouwen op Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube en LinkedIn. Je maakt zelf content om het district Flevoland van het Nederlandse
Rode Kruis bij onze achterban op de kaart te zetten met creatieve inhakers. Je komt proactief met ideeën voor
onderwerpen zodat de inwoners van Flevoland fan worden van het Rode Kruis.

Werktijden
Je bent ca. 4 uur per week beschikbaar.

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Wat breng je mee?
Mbo of hogere opleiding in de richting van communicatie, journalistiek of (social) media;
Ruime ervaring met sociale media en goed inzicht in online trends en ontwikkelingen;
Brede interesse en snel kunnen schakelen tussen uiteenlopende onderwerpen;
Proactieve en betrokken houding;
Kennis van foto- en videobewerking is een pre;
Scherpe pen en goed gevoel voor humor;
Je beschikt over een computer met internetaansluiting;

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Allereerst is het in actie komen voor het Rode Kruis ontzettend leuk! Het levert je voldoening, het vergroot je
netwerk en je kunt samenwerken met een grote diversiteit aan mensen die zich vol vuur en enthousiasme
inzetten. En dat werkt aanstekelijk!
Naast een vrijwilligersovereenkomst geeft het Rode Kruis je ook de mogelijkheid om jezelf te ontplooien, om
relevante werkervaring op te doen en kun je trainingen volgen. Uiteraard krijg je een reiskosten en
onkostenvergoeding en ben je aanvullend verzekerd wanneer je voor het Rode Kruis aan het werk bent. Als
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vrijwilliger kun je tevens gratis lid worden van het Rode Kruis.

Extra informatie
Interesse?
Stuur dan een motivatiemail met CV naar vacatures.ﬂevoland@rodekruis.nl, of gebruik de knop “Solliciteer
nu”.
Voor meer informatie over deze vrijwilligersfunctie kun je contact opnemen met Esmee Buitenhuis,
projectleider EHBO & Vrijwilligersmanagement District Flevoland, via ebuitenhuis@redcross.nl of
06 1851 2416.
Wij hopen je snel te ontmoeten!

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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