
 

 

Vrijwilliger Communicatie & PR 
 
Ben jij die creatieve en enthousiaste communicatie topper die zich graag inzet 

voor een levendige stichting? Leuk, wij komen graag met jou in contact! 
 

Wie ben jij?  
Jij bent iemand die zich graag inzet voor een actieve vrijwilligersorganisatie. Je 
hebt kennis van verschillende social media kanalen en helpt ons graag vooruit op 

het gebied van Communicatie en PR. Je bent enthousiast, creatief, nieuwsgierig 
en schrijfvaardig. Verder weet je hoe je een grote groep kunt bereiken en 

enthousiasmeren. 
 
Wat ga je doen?  

- Je houdt onze social media kanalen up-to-date;  
- Je zorgt voor passende content, schrift en beeld, voor op de social media 

kanalen;  
- Je denkt mee over een communicatie strategie, ontwikkelmogelijkheden 

en kansen; 

- Je enthousiasmeert vrijwilligers om betrokken te zijn bij diverse 
activiteiten en evenementen. 

 
Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou uitdagende werkzaamheden waarin je veel vrijheid hebt. Een 

mooie plek waar je kunt ontwikkelen en de creativiteit zijn vrije loop krijgt. Je 
gaat samen werken in een klein team waarin ieder zijn eigen 

verantwoordelijkheden heeft. Desondanks is iedereen bij elkaar betrokken en 
werk je als team naar het mooiste resultaat! 
 

Wie zijn wij?  
Fietsmaatjes Hillegom Lisse is een actieve en groeiende stichting die die zich 

inzet voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen of willen fietsen of door 
omstandigheden in een isolement dreigen te komen of zijn geraakt. Wij bieden 

hen samen met een fietsmaatje een mooie fietstocht door de Bollenstreek.  
Meer informatie over onze activiteiten en het team kun je vinden op 
www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl  

 
Wil jij reageren of heb je nog vragen?   

 
Stuur dan je reactie en/of vragen naar info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl 
Vermeld in je mail duidelijk je naam, telefoonnummer en wanneer je bereikbaar 

bent. De coördinator Communicatie en PR neemt dan z.s.m. contact met je op 
om eventuele vragen te beantwoorden en meer informatie te geven. 
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