Vacature PR en communicatie
Vrijwilligerswerk bij Stichting Malak, zelforganisatie Amsterdam-Noord

IN HET KORT
Stichting Malak is een zelforganisatie in Amsterdam-Noord voor vrouwen van verschillende
culturele achtergronden en gezinnen met kinderen met een beperking, in het bijzonder met
het Syndroom van Down. We zijn vanaf begin september op zoek naar een vrijwilliger voor
PR en Communicatie.
OVER STICHTING MALAK
Stichting Malak heeft als doel om deelnemers aan te zetten tot maatschappelijke participatie,
zelfredzaamheid en emancipatie. Onze begeleiding is persoonlijk en gericht op maatwerk. We
organiseren hiervoor vrouweninloop, cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en workshops.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van
mensen met hulpvragen die verband houden met verschillende leefgebieden, afzonderlijk
maar ook als geheel in samenhang: gezondheid, wonen, school, (vrijwilligers)werk, sociale
omgeving, zingeving en omgaan met een beperking. Onze doelgroep is voornamelijk
vrouwen van verschillende leeftijden met verschillende culturele achtergronden en ook
ouders. We werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en maken thema- en taboeonderwerpen bespreekbaar.
TAAKOMSCHRIJVING
E-mails beantwoorden, folders maken, pr-materiaal maken en bestellen, tekst website
bijhouden, helpen bij interne en externe communicatie
WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Voor deze functie vragen we je goed te kunnen schrijven, betrouwbaar en leergierig te zijn en
goed overweg kunnen met de computer. Het komt goed van pas als je al ervaring hebt met
het werken met website (Wordpress) en design programma’s. Mocht je deze ervaring niet
hebben dan is er begeleiding beschikbaar om deze vaardigheden aan te leren.
WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Je helpt de organisatie om beter naar buiten te treden en zich te profileren. Als het werk van
de stichting zichtbaarder is, kunnen we doelgroep nog beter tegemoet komen en helpen.
WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?

Reiskostenvergoeding, jaarlijks etentje, Werkervaring opdoen, goede referentie ,opbouwen
en vergroten van breed netwerk. Voor sommige projecten is vrijwilligersvergoeding wel
beschikbaar.
WERKTIJDEN
Flexibel. Het geschatte aantal uren is 4 uur per week.
HOE KOM JE IN AANMERKING?
Aanmelden bij Fatima Ouahou Voorzitter stichting Malak en vervolgt door een kennismaking
en intake gesprek. Neem contact op via het contactformulier op de website:
http://stichtingmalak.com/contact-algemeen/

