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Stichting Tools To Work helpt mensen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit doen we door het opknappen van gebruikte
gereedschappen en machines in onze werkplaats, samen met vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De gereviseerde goederen worden vervolgens geleverd aan beroepsonderwijs en startende ondernemers in Afrika, en aan Nederlandse gezinnen die op de armoedegrens leven, zodat ook zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.
Ter ondersteuning van ons PR-team zijn we op zoek naar een vrijwillige

medewerker communicatie
Om onze naamsbekendheid te vergroten, resultaten te boeken en mensen bij ons werk te betrekken, is ons team
actief op Social Media, in de pers en in de stad.
Wij zoeken:
- Mensen die hun kwaliteiten willen inzetten voor het goede doel
- Denk aan storytelling, interviews afnemen, Instagram opzetten, fotograferen
- Ideeën aandragen/ mee willen denken over marketingstrategieën
Vaardigheden:
- Goed met de Nederlandse taal
- Kort, bondig en inspirerend kunnen schrijven
- Of communicatief kunnen fotograferen
- Je weg weten in de digitale wereld
- Kunnen samenwerken en overleggen
Stagiaires ook welkom om te reageren!
Beschikbaarheid:
Werktijden in overleg.
Dit bieden wij:
- Een gezellige, informele werksfeer met leuke onderlinge contacten en geen werkdruk
- Begeleiding door een beroepskracht
- Mogelijkheid om cursussen te volgen
- Reis- en onkostenvergoeding
- Je bent voor WA en ongevallen verzekerd
- Twee keer per jaar organiseren we een medewerkersdag
- Een leuke attentie op je verjaardag
Informatie en sollicitatie:
Ben je enthousiast over deze functie? Neem dan contact op met Annelies de Ruiter.
Email: prteam@toolstowork.nl / Tel.: 076-581 02 02

ONTVANG JE OP DIT MOMENT EEN UITKERING VAN HET UWV OF DE GEMEENTE?
VRAAG DAN EERST BIJ DE UITKERINGSINSTANTIE NA OF JE TOESTEMMING HEBT OM VRIJWILLIGERSWERK TE DOEN.

