Vacature Team Communicatie
(vrijwillig)

Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en
jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. De Johannes Post Groep (JPG) uit Assen
is aangesloten bij Scouting Nederland. De JPG heeft ca 80 leden en wil verder groeien en
ontwikkelen.
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de
mogelijkheid krijgt om in Assen betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen? Vind je het
leuk om samen met andere vrijwilligers actief te zijn in je eigen buurt? Ben je bovendien een paar uur
in de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

Leden voor het Team Communicatie
Als contactpersoon communicatie ben je onderdeel van een team dat zorgt voor alle interne en
externe communicatie van de Johannes Post Groep (JPG). Hiermee zet je de JPG en tegelijkertijd
Scouting in Nederland op de kaart en daarmee zorg je ervoor dat iedereen in Nederland weet wat
scouts zoal doen en hoe gaaf Scouting is. Natuurlijk doe je dit allemaal met de hulp van het
communicatieteam van Scouting Nederland.
Binnen de Johannes Post Groep groep vorm je een team dat aan de slag gaat met de communicatie
richting de buitenwereld, maar ook richting de eigen leden en ouders.
Teamtaken
 Jullie zorgen dat jullie in de externe communicatie de visie van de Johannes Post Groep in de
gaten houdt en zoveel mogelijk uitdraagt;
 Jullie doen aan een stukje huisstijlbewaking van de Johannes Post Groep en zorgen dat jullie
uitingen er verzorgd en netjes uitzien;
 Het zorg dragen voor de groepspagina’s van het Scouting Magazine;
 Zorg dragen voor een positief imago van de Johannes Post Groep;
 Het onderhouden van de website van de Johannes Post Groep
 Het beheren van de social media kanalen van de Johannes Post Groep;
 Het beheren van de ScoutingApp van de Johanens Post Groep.
Wat verwachten we van jou als contactpersoon communicatie?
 Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijke reglement van Scouting Nederland
 Je bent minimaal 18 jaar of ouder
 Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen
 Je hebt ervaring (of in ieder geval affiniteit) met communicatie
 Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren
Wat krijg je ervoor terug?
 Een uitdagende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden
aan kinderen en jongeren
 Inhoudelijk boeiende activiteiten binnen de communicatie
 Samenwerking met andere betrokkenen en enthousiaste vrijwilligers
 Het opdoen van nieuwe contacten
 De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
 Een leuke invulling van je vrije tijd
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Joost Watering via
voorzitter@johannespostgroep.nl.
Zie ook de website: http://www.johannespostgroep.nl/.
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