Vrijwilliger tekstschrijver/copywriter
gezocht!
Copywriter/tekstschrijver met relevante ervaring die zich graag vrijwillig wil inzetten voor een
persoonlijk, klein goed doel met grote impact. Door toenemende werkdruk zijn wij op zoek naar
extra ondersteuning bij het onderhouden en ontwikkelen van onze communicatie uitingen. Met
name optimaliseren van teksten op de website en in mailings. Er is veel ruimte voor eigen input!
Organisatie
Tjommie creëert kansen voor kwetsbare kinderen in townships van Zuid-Afrika. Wij helpen
kinderen te gaan leven in plaats van overleven door waterpompen aan te leggen, gezonde
voeding te bieden, huisjes op te knappen, onderwijs mogelijk te maken en in te zetten op
talentontwikkeling via sport en cultuur. Dit doen wij door één lokale partnerorganisatie te steunen
met ruim 20 jaar ervaring. Het contact met onze partner is direct. Hierdoor kunnen wij
fondsenwerving/ doneren zeer concreet en tastbaar maken.
Er is een onbezoldigd bestuur met een groot netwerk en één fulltime betaalde medewerker.
Daarnaast worden wij gesteund door vrijwilligers die hun kennis, tijd en expertise inzetten.
Functieomschrijving
Tjommie zoekt een enthousiaste tekstschrijver, die ons kleine team kan versterken met een
sterke pro-actieve persoonlijkheid en goede communicatieve vaardigheden. Iemand die zich snel
de informele/persoonlijke 'tone of voice' eigen maakt. Hij/zij houdt zich primair bezig met
optimalisatie van teksten op de website (optimalisatie SEO/google adwords), in communicatie
uitingen en social media gericht op fondsenwerving.
Vaardigheden
•
Een relevante opleiding of achtergrond
•
Goed (fondsenwervend) kunnen schrijven (met emotie/authentieke stem)
•
Ervaring met online omgeving (websites, social media)
•
Liefst ook ervaring met SEO-optimalisatie via Google Adwords
•
Wij zijn op zoek naar iemand die snel schakelt en creatief is. Liefst heb je affiniteit in de
non-profit/goede doelen sector en ervaring in communicatiefuncties.
Tijdsinvestering
Tjommie is een kleine organisatie en daardoor erg flexibel. We vragen je om minimaal één dag
in de 2 weken beschikbaar te zijn om Tjommie ondersteuning te bieden/ schrijven en mee te
denken over onze communicatie uitingen (o.a. website, brochures, social media).
Wat bieden wij
Wij bieden jou toegang tot een groot netwerk, samenwerking met alleen maar leuke mensen en
de kans om je kennis in te zetten om kinderen in townships van Zuid-Afrika aan een betere
toekomst te helpen. Ben je geïnteresseerd in de functie, stuur dan een reactie met je relevante
ervaring naar bureaumanager Maartje via maartje.smits@tjommie.nl.

