Maak de Kweektuin
zichtbaar voor iedereen!
Coördinator Communicatie
In de Haarlemmer Kweektuin beheren en ontwikkelen de stichting, vrijwilligers, ondernemers en de gemeente samen
een duurzaam stadspark, waarbij circulaire economie bepalend is. Wij kweken het nemen van verantwoordelijkheid en
het zorgdragen voor eigen leven en de wereld om ons heen. Dit begint bij onszelf.
De werkgroep Communicatie van de stichting Haarlemmer Kweektuin zoekt vrijwilligers om de activiteiten die
plaatsvinden op het duurzame stadspark onder de aandacht te brengen in Haarlem en omgeving. Het betreft hier een
functie met een gemiddelde tijdsbesteding van 2 à 3 uur per week.
Heb jij verstand van (of wil jij meer leren over) het onderhouden van een website in Wordpress, of vind jij het leuk om
teksten te schrijven die Haarlemmers enthousiasmeren over alles wat zich afspeelt op de Haarlemmer Kweektuin? Of
maak je prachtige foto’s en weet je nét dat ene moment vast te leggen? Dan nodigen we ook jou van harte uit om mee
te doen. Ben jij een grafisch ontwerper of volg je een opleiding op dit gebied en zoek je een mooi project voor het
opbouwen van jouw portfolio? En wil je je creativiteit inzetten voor het ontwerpen van templates, zoals bijv.
briefhoofden en flyers of helpen met onze digitale lay-out? Aarzel niet en kom bij ons gezellige team.
Werkzaamheden
• Coördineren van taken binnen de werkgroep Communicatie
• Ontwikkelen en uitvoeren van het jaarlijkse communicatieplan
• Creëren van ‘print’ zoals brochures, flyers en uitnodigingen
• Online communicatie zoals de website, social media en digitale nieuwsbrieven
• PR en communicatie rondom evenementen en duurzame programma’s
• Interne communicatie naar de ondernemers en huurders
• Deelnemen aan het coördinatorenoverleg en overleg met het bestuur
Ben jij geïnteresseerd en wil je ons team komen versterken? Stuur dan een
e-mail naar de werkgroep vrijwilligers via vrijwilligers@haarlemmerkweektuin.nl

Jij blij, wij blij
A love vrijwilligerswerk

