Vakantie doet wonderen

VRIJWILLIGER COMMUNICATIE EN MARKETING
Zit er een journalist of reclameman of –vrouw in je? Zou je graag je talenten inzetten om mee te helpen aan
de realisatie van ons toegankelijk en inclusief vakantiehuis in de Vlaamse Ardennen? Heb je reeds wat
schrijfervaring, voeling met lay-out en online design, ben je vertrouwd met marketing of als een vis in het
water op de sociale media? Heb je enkele uurtjes per week tijd? Dan ben je voor ons de geknipte persoon!
Uw taken
Redactie en coördinatie van driemaandelijks sponsorkrantje
Redactie en lay-out van online nieuwsbrieven gericht op vakantiegangers
Schrijven van artikels over de werking voor op de website van de Overmolen
Updaten van de social media pagina
Onze organisatie
Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en duurzame antwoorden op
(hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, voor en met mensen die door de mazen van het net zijn
gevallen, en al dan niet samen met andere partners;
De Kleppe faciliteert kwalitatieve vakanties voor wie dit geen vanzelfsprekendheid is, omwille van fysische,
mentale, financiële of sociale drempels; en dit in een warme, harmonieuze en toegankelijke omgeving.
Onze waarden:
Durf, originaliteit, duurzaamheid, respect en solidariteit.
Wat bieden we?
Een gemotiveerd team, een uitdagende en stimulerende omgeving, een uitgebreid netwerk, coaching en
opleiding, vergoeding voor transportkosten.
Wat vragen we?
Wekelijks enkele uurtjes van uw vrije tijd om artikels te schrijven, de social media pagina aan te vullen en
regelmatig een nieuwsbrief uit te sturen. We zijn op zoek naar iemand die zich voor langere tijd kan
engageren. Je kan op afstand werken, maar af en toe naar De Kleppe komen is ook belangrijk om voeling te
krijgen met het project.
Contact:
Sofie Vancoillie
Directeur
02/5130666 of Sofie.vancoillie@deovermolen.be
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