Stichting PCOS Nederland wil een brug bouwen tussen arts en patiënt. De stichting streeft naar meer
bekendheid rondom PCOS en een snellere diagnose. Tevens creëert Stichting PCOS Nederland meer
bewustwording rondom PCOS. Wij willen lotgenoten en hun naasten informeren over de diverse stadia van
PCOS, de diverse behandelingen, omgaan met PCOS en hoe verder als er geen vervulling van de kinderwens is.
Om dit te bereiken wil Stichting PCOS Nederland jaarlijks een landelijke PCOS dag organiseren en vanaf januari
2018 een aantal kleinschalige, regionale PCOS-bijeenkomsten. Stichting PCOS Nederland wordt volledig gerund
door vrijwilligers, waarbij wij maandelijks een meeting organiseren in de omgeving van Rotterdam.
Stichting PCOS Nederland beweegt zich in een veld van verschillende doelgroepen waaronder vrouwen met
PCOS en hun naasten, zorgverleners, sponsoren, samenwerkingspartners en vrijwilligers. Om meer bekendheid
te krijgen voor PCOS en om de stichting en haar activiteiten op de kaart te zetten, zoeken wij een

Communicatiemedewerker
(vrijwilliger, ongeveer 10 tot 15 uur per maand)
De functie
Als communicatiemedewerker geef je de communicatie rondom de stichting vorm en voert deze uit. Een greep
uit de werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•

Medebepalen van de communicatieformule
Het richting geven aan en uitbouwen van de aanwezigheid op sociale media
Activiteiten van de stichting vertalen naar diverse communicatiekanalen (PR, sociale media, website)
Inspelen op actuele gebeurtenissen met verrassende én passende communicatie-uitingen op onder
andere de website en sociale media
Het richting geven, uitbouwen en actief stimuleren van zichtbaarheid in lokale media (PR) en het
ondersteunen van bestuursleden, die contact hebben met nationale media
Het ontwikkelen en beheren van andere communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld folders
Andere communicatie-gerelateerde zaken, zoals het opbouwen en beheren van een beeldbank en
database met relatiegegevens

Wie ben jij?
Je bent enthousiast over het werk van Stichting PCOS Nederland en bent een communicatief sterke
duizendpoot die snel kan schakelen, proactief is en zowel zelfstandig als in een team kan werken. Je beschikt
over minimaal MBO werk- en denkniveau en hebt:
•
•
•
•
•

Ervaring met communicatie en PR
Affiniteit met digitale kanalen en sociale media
Ervaring in het onderhouden van mediacontacten
Uitstekende sociale, communicatieve en redactionele vaardigheden
Beheerst de Nederlandse taal goed zowel in woord als geschrift

Wat krijg je ervoor terug?
Als vrijwilliger bij onze stichting krijg je helaas geen salaris. Wel bieden wij:
•
•
•
•

Een uitdagende functie bij een jonge stichting die nog tot bloei moet komen
De mogelijkheid om verdere (werk)ervaring op te doen
De kans om een netwerk op te bouwen met mensen in diverse soorten organisaties
Een leuk en enthousiast team

Interesse?
Neem contact op met Stichting PCOS Nederland via e-mail info@stichtingpcos.nl
Voor meer informatie over Stichting PCOS Nederland: www.stichtingpcos.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

