
	

	

Vacature:	Medewerker	PR	en	communicatie	van	de	Voedselbank	
Hart	van	Drenthe	

Betreft	een	vrijwilligersfunctie	waarvoor	geen	bezoldiging	geldt	

Het	bestuur	van	Voedselbank	Hart	van	Drenthe	is	op	zoek	naar	iemand	die	zich	in	wil	zetten	voor	de	
Voedselbank	op	het	gebied	van	PR	en	Communicatie.	

Algemeen:	

Onze Voedselbank bestaat sinds 2005 en is actief binnen de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe 
en Tynaarlo. In het hele verzorgingsgebied zijn meer dan 130 vrijwilligers via 7 uitgiftepunten actief onder leiding 
van een 7-koppig stichtingsbestuur. Samen zorgen zij voor de wekelijkse ondersteuning van ca. 450 
huishoudens die van een inkomen onder de armoedegrens rondkomen. 

De stichting Voedselbank Hart van Drenthe is aangesloten bij de landelijke vereniging van Voedselbanken 
Nederland. De centrale boodschap van de Voedselbank is het voorkomen van verspilling van voedsel en het 
tegen gaan van (verborgen) armoede. Om dit mogelijk te maken zoekt de Voedselbank verbinding met veel 
verschillende partijen in de samenleving (kerken, bedrijven, scholen, stichtingen en particulieren maar ook lokale 
overheden) die de Voedselbank op diverse manieren ondersteunen. Ter profilering van de Voedselbank is een 
strategisch en hedendaags PR- en Communicatiebeleid vereist. 

Inhoud	van	de	functie:	

Van de medewerker PR en communicatie verwachten wij dat je het PR- en Communicatiebeleid verder 
vormgeeft. Je bent verantwoordelijk voor het advies en het geven van uitvoering aan alle in- en externe 
communicatievraagstukken binnen de organisatie. Zo zorg je bijvoorbeeld voor aantrekkelijke communicatie op 
social media en op de website van de Voedselbank, maar ook in projecten en presentaties. Daarnaast geef je 
communicatieadvies over de inzet van verschillende communicatiemiddelen (zoals mailing, nieuwsbrieven etc.). 
Je ondersteunt bij het voorbereiden en uitvoeren van acties c.q. evenementen en coördineert acquisitie- en 
marketingactiviteiten. Ook onderhoud je de noodzakelijke externe contacten met de pers. Een ander 
aandachtspunt is het up-to-date houden van onze website. 

Functie-eisen:	

Als onze nieuwe medewerker PR en communicatie beschik je over het merendeel van de volgende functie-eisen: 

 functioneert op HBO werk- en denkniveau 
 heeft (enige) ervaring op het gebied van communicatie 
 uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 
 is communicatief en advies vaardig (in woord en geschrift) 
 is een teamspeler en is sterk in samenwerken met verschillende partijen 
 is resultaatgericht met een hands-on mentaliteit 
 is conceptueel sterk 
 is goed georganiseerd 
 heeft kennis van social media/ marketing 
 heeft affiniteit met armoedebestrijding 
 is voor gemiddeld één dag per week beschikbaar, waarbij de werkzaamheden 
 grotendeels vanuit huis kunnen worden verricht 

	 	



	

	

Sollicitatieprocedure:	

Als deze vacature je wat lijkt mail dan je CV met een korte motivatie naar: info@voedselbankhvd.nl. Voor 
vragen kun je contact opnemen met Aaltje Pol, secretaris dagelijks bestuur: 06-43666587. Geef daarbij aan in 
hoeverre je aan de gestelde functie-eisen denkt te voldoen. Je wordt dan uitgenodigd voor een verkennend 
gesprek. De functie is onbezoldigd. Een onkosten- en reiskostenregeling is voor handen. Op onze site: 
http://www.voedselbankhartvandrenthe.nl vind je meer informatie over onze Voedselbank. 

	


