Vacature: PR & Communicatie medewerker • Utrecht • 60 – 80%
Dit Koningskind
Vereniging Dit Koningskind ondersteunt christenen bij moeiten van het leven met een lichamelijke, verstandelijke,
zintuiglijke of sociale beperking. Wij inspireren en motiveren tot intensieve onderlinge verbondenheid omdat ieder
mens nodig is in Gods gezin. Dit Koningskind is een vereniging met een achterban van 13.000 relaties.

Doel van de functie
Ter uitbreiding van ons team in Utrecht zoekt Dit Koningskind een enthousiaste PR & Communicatie
medewerker. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het realiseren van diverse communicatieuitingen, zoals ons ledenmagazine, regionale PR en het onderhouden van social media kanalen.
Daarnaast ben je betrokken bij diverse communicatieprojecten. De functie is uitvoerend,
organisatorisch en initiërend van aard. Kortom, wij zoeken iemand met een frisse blik op
communicatie, die van projectmatig werken houdt en van aanpakken weet.
Jouw rol
✓ Verzorgen en vormgeven van PR-uitingen in een evenwichtige mediamix;
✓ Redactie van online en offline ledenmagazine en digitale nieuwsbrieven;
✓ Meedenken bij de acquisitie door regioconsulenten;
✓ Beheren van website en andere social media kanalen;
✓ Betrokken in diverse communicatieprojecten (Ontdekzondag).
Jouw opleiding en ervaring
✓ Minimaal HBO werk- en denkniveau;
✓ Bij voorkeur communicatieopleiding;
✓ Ervaring met redactiewerk;
✓ Ervaring met projectmatig werken.
Je hebt kennis van
✓ Communicatie- en marketingprocessen;
✓ CMS en CRM systemen;
✓ Diverse social media kanalen.
Je bent
✓ gedreven, proactief en resultaatgericht: kansen zien, zoeken en pakken;
✓ in staat te werken in een team, maar je bent ook zelfstandig, pragmatisch en accuraat;
✓ representatief en ambassadeur voor Dit Koningskind.
Algemene functie-eisen
✓ Hartelijk onderschrijven van de missie van de vereniging;
✓ Overtuigd christen en meelevend en belijdend kerklid;
✓ Affiniteit met de doelgroep.
Arbeidsvoorwaarden
✓ Parttime dienstverband 60 - 80%;
✓ Salariëring: Schaal 9 CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
Solliciteren: stuur je CV en motivatiebrief naar info@ditkoningskind.nl. Voor meer informatie over
deze functie kun je contact opnemen met mevr. M.J. Milek (030-2363788). Deze vacature heeft geen
sluitingsdatum, maar wordt gesloten zodra een geschikte kandidaat gevonden is.

