PR-medewerker
Wijkclub Ede Zuid is ontstaan door een vraag en aanbod van activiteiten, voor en door de
buurt.
Buurtverbinders, maatschappelijke organisaties, (sport)aanbieders en buurtbewoners
worden geactiveerd om samen iets moois neer te zetten op het gebied van activiteiten in
de buurt. We starten in de wijk Oud Zuid en volgen later de energie waar deze gaat.
Wijkclub Ede Zuid is nog volop in ontwikkeling. Dit jaar willen we er naar toe werken dat
we een stichting worden, zodat de wijkclub ook echt van de bewoners is.
Voor de verdere groei zijn we op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers!
Wil je iets betekenen voor de wijk Ede Zuid door een bijdrage te leveren aan
samenwerking, verbinding en inclusie… lees dan even verder!
Een van de vacatures die we hebben, is die voor PR-medewerker.
Wat doe je dan zoal:
• Opzetten en onderhouden van de sponsoring
•

Promotie binnen de wijk Ede Zuid in de breedste zin van het woord

•

Netwerken binnen de wijk Ede Zuid (de samenwerking opzoeken)

•

Netwerken met maatschappelijke organisaties en partners in Ede (de samenwerking
opzoeken)

Wat neem je mee?
We zijn op zoek naar iemand die de zich herkent in de volgende eigenschappen:
• Sociaal
• Positief
• Gestructureerd
• Betrokken
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Pro-actief
• Communicatief sterk
• Commercieel
Daarnaast is het belangrijk:
• Dat je open staat voor het werken met iedereen ongeacht leeftijd, afkomst of
geloof
• Dat je voor verbinding, samenwerking en inclusie staat
• Dat je circa 4 uur per week beschikbaar bent
Leeftijd, afkomst of geloof vinden we helemaal niet belangrijk.
Iedereen is welkom bij onze activiteiten en dus ook in het bestuur van de wijkclub
Herken jij jezelf hierin en denk je dat je een bijdrage kunt leveren als PR-medewerker?
Of heb je nog vragen over de vacature?
Neem dan contact op met Marieke Smeenk via 06-51562075.
Hopelijk tot gauw!
Kijk voor meer informatie op: www.wijkclubedezuid.nl

