Beoefen jij communicatie met je hart? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Stichting Met je hart is op zoek naar een projectmedewerker communicatie (16 tot 24 uur
per week). Samen met de landelijke organisatie denk je mee over en geef je vorm aan het
communicatiebeleid van de stichting. Je levert hiermee jouw bijdrage om de doelstellingen
van de stichting te verwezenlijken. En nu we een Appeltje van Oranje in ontvangst hebben
mogen nemen, ligt de wereld aan onze voeten!
Wie zijn wij?
Stichting Met je hart gaat over eenzame ouderen en ontmoeten, over gevoel en verbinding
maken, over met elkaar iets opbouwen waar mensen gelukkig en blij van worden, maar ook
over ondernemerschap en over een maatschappelijke beweging waarbij de een geïnspireerd
wordt om in actie te komen voor de ander.
Met je hart is een jonge en succesvolle stichting met een grote groep fantastische
vrijwilligers in 30 gemeenten en een enorme groeipotentie. Samen bouwen zij aan een
sterke organisatie die antwoord wil blijven geven aan verbindingen met eenzame mensen in
onze samenleving. Momenteel werken wij aan professionalisering en structurering opdat
we voorbereid zijn op de toekomst.

Wat ga je doen?
• Samen met de landelijk manager geef je vorm én invulling aan het
communicatiebeleid.
• Jij bent het aanspreekpunt voor de Met je hart teams als het gaat om middelen,
media en content. Je beheert de landelijke website en Social Media en ondersteunt
Met je hart teams bij lokale (online) communicatie. Ook verzorg je de landelijke
nieuwsbrief.
• Je bent medeverantwoordelijk voor het bewaken van de huisstijl. Je analyseert de
resultaten van de verschillende online en social media campagnes en stuurt continu
bij. Het belangrijkste doel van je werkzaamheden is het genereren van conversie en
het ondersteunen van de vrijwilligers.
• Je werkt zelfstandig, bewaakt deadlines en levert proactief rapportages.

•

Tot slot verken je kansen en verbeterpunten om campagnes op te zetten en/of te
optimaliseren om aandacht en middelen te genereren én vrijwilligers of nieuwe
teams te werven. Hierbij weet je de juiste on- en offline kanalen in te zetten.

Wat voor type zoeken wij?
Je wilt je actief inzetten, bent een sociale, integere maar ook creatieve regelaar, kan mooi
schrijven en je bent een fijne contactpersoon voor de vrijwilligers. Je bent zelfstandig en
voelt je verantwoordelijk. Je bent een teamplayer. Je denkt graag mee in kansen en bent
ervaren in hetgeen wij zoeken.
Wat bieden we je?
Vanwege onze landelijke spreiding een werkplek in Boxtel. De functie is voor de periode van
een half jaar, met de intentie de overeenkomst te verlengen.
Enthousiast?
Ben je flexibel, 16-24 uur per week beschikbaar en lijkt het je leuk om je in te zetten voor
Met je hart? Stuur dan een mail met motivatie vóór 3 maart 2020 t.a.v. Sabine Pool naar
werkenbij@metjehart.nl
Vervolgprocedure
Eventuele gesprekken vinden plaats in week 11 en 12 in Boxtel.

