Stichting REIS MET JE HART is per direct op zoek naar een gemotiveerde vrijwilliger en/of student
Marketing.
Heel veel mensen gaan graag op vakantie, maar lang niet iedereen heeft die luxe. Door financiële
problemen kunnen zij zich een vakantie vaak niet veroorloven. Toch weten wij als geen ander hoe
belangrijk het is om er even tussenuit te gaan. REIS MET JE HART zet zich in voor deze mensen. Door
een stukje geluk te geven, kunnen zij de vaak zorgelijke realiteit beter trotseren.
Wij bieden je een unieke kans om bij te dragen aan het sociaal duurzame initiatief REIS MET JE HART!
Wie zoeken wij?
Ben jij die HARTwerkende en gemotiveerde vrijwilliger of marketeer-in-wording en beschik je over
gevoel voor tekst en beeld? Dan zijn wij op zoek naar jou! Jij wilt graag meer leren over online
marketing en zorgt er met jouw inzet voor dat onze website up-to-date blijft. Een aantal
kernkwaliteiten waarover je dient te beschikken zijn: creatief, doortastend, analytisch,
resultaatgericht, proactief en communicatief vaardig. Verder is het van belang dat je initiatieven
durft te nemen.
Wat worden onder andere jouw werkzaamheden?
Je voornaamste taak is het schrijven en redigeren van teksten en het redactionele aspect van
REISMETJEHART.NL, je verzorgt de nieuwsbrief, persberichten en beheert onze verschillende Social
Media kanalen.
Wat zijn de functie-eisen?
• Indien student: MBO, HBO of universitaire opleiding, bij voorkeur in de richting toerisme,
marketing, economie, communicatie of journalistiek
• Beschikbaarheid bespreekbaar
• Goede beheersing en kennis van Microsoft Office
• Je hebt affiniteit met online marketing en communicatie
• Je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband
• Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands
• Je bent min 8 uur per week beschikbaar
Ons aanbod
• Professionele begeleiding
• Mogelijkheid je kennisveld te verbreden op het gebied van (online) marketing en
communicatie
• Een prachtige werkplek op een mooie locatie in Zaandam
Een rijbewijs is niet noodzakelijk.
Wil jij veel praktijkervaring opdoen op het gebied van communicatie, online marketing en toerisme?
Dan zit je bij ons goed, wij bieden je een veelzijdige en leerzame uitdaging!
Solliciteren:
Heb je interesse in deze afwisselende functie en ben je woonachtig binnen een straal van 40
kilometer van Zaandam, dan ontvangen wij graag z.s.m. je schriftelijke sollicitatie/motivatie met C.V.
(bij voorkeur per mail: milatravel@gmail.com).

