Vacature

Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in
Nijmegen en omgeving. Het gaat om vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn en dus
zonder documenten moeten leven. We maken ons sterk voor een humaan asielbeleid.
Stichting Gast krijgt geen subsidie van de overheid en is dus afhankelijk van fondsen
en donaties en de grote inzet van vrijwilligers.

PR medewerker m/v

(vrijwilliger)

Kun je warm lopen voor geschreven tekst en layout en houd je zelf van schrijven?
Dan vind je het misschien een uitdaging om nieuwsbrieven te maken voor de medewerkers en de
externe contacten van Stichting Gast.
Als je ongeveer een halve dag per week kunt missen om onze organisatie te ondersteunen, dan ben
je welkom als PR medewerker en word je samen met de Taakgroep PR verantwoordelijk voor de
publiciteit rond Gast en voor de website www.stichtinggast.nl.
De Taakgroep PR heeft op dit moment slecht één vrijwilliger. Elke twee maanden verzorgt zij een
Infobulletin met nieuws voor alle medewerkers en elk jaar een Nieuwsbrief voor donateurs en externe
contacten van Gast. Daarnaast ondersteunt de Taakgroep bij het ontwikkelen van evenementen en
voorlichtingsactiviteiten. Waar nodig worden persberichten gemaakt voor de lokale pers.

Wij vragen:
-

Ervaring met het schrijven van teksten die prettig leesbaar en representatief zijn
Oog voor of ervaring met het ontwerpen van structuur en lay-out, met toepassing van
foto’s/illustraties.
Bij voorkeur beschikbaar op de woensdagochtend voor het bezoeken van ons gastcafé.

In samenwerking met de Taakgroep PR van Stichting Gast zorg jij ervoor dat de projecten van
Stichting Gast een nog breder publiek gaan aanspreken.
Met aansprekend en up-to-date nieuws zorg je er daarnaast voor dat het publiek relevante informatie
over onze doelgroep krijgt via onze website.
Stichting Gast huurt en onderhoudt zo’n 20 kamers voor haar gasten (cliënten), geeft hen leefgeld en
biedt hen een groot aantal activiteiten zoals in de moestuin, de fietswerkplaats en het gastcafé.
We werken goed samen met de gemeente Nijmegen en met andere lokale en landelijke organisaties
die zich bezig houden met de opvang van vluchtelingen.

Wil je meer informatie? Lees verder op onze website www.stichtinggast.nl
Ben je geïnteresseerd in de vacature? Stuur dan een email naar PR@stichtinggast.nl

