Vacature
Bestuurslid communicatie

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid die ons team komt versterken. Heb jij visie op het
samenleven in Utrecht? Ben je enthousiast en wil je jongeren meenemen in het helpen van
Utrechters die hulp en aandacht nodig hebben? Heb je een achtergrond in de communicatie
en lijkt het je tof om jouw kennis en ervaring op dit gebied te delen binnen een groeiende
Utrechtse vrijwilligersorganisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Serve the City Utrecht
Wij zijn een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk dat hulp en netwerk biedt aan mensen die
weinig of geen netwerk hebben. Vanaf de start in 2016 zetten Utrechtse jongeren zich via
Serve the City Utrecht in voor kwetsbare Utrechters. Dit doen wij in samenwerking met diverse
vrijwilligers- en welzijnsorganisaties in de stad Utrecht. We geloven dat iedereen iemand kan
helpen en zo maken we samen Utrecht een stukje mooier.
Wij zoeken een bestuurslid communicatie met de volgende eigenschappen:
- Je vindt het leuk om het verhaal van Serve te City te vertellen, zowel online als offline
- Je neemt initiatief, bent creatief en krijgt energie van het delen van jouw ideeën voor de
content voor website en andere social media kanalen
- Je bent ondernemend en doortastend
- Je denkt in kansen en mogelijkheden
Taken
- Vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de externe communicatie van Serve the City
- Actief meedenken met het personeel
- Gemiddeld 1 keer per twee of drie maanden vergaderen
Wat verwachten wij van je?
- Je kunt je vinden in de missie en visie van STCU
- Je bent minimaal 2 tot 4 uur per week beschikbaar
- Je woont in de regio Utrecht
Wij bieden
- Een plek om je talenten en ervaring in te
zetten
- De vrijheid om de invulling van deze taak
zelf vorm te geven
- Een enthousiast team van medewerkers
en bestuursleden die allemaal Utrecht een
stukje mooier willen maken

Interesse?
Stuur een motivatie en CV naar Joanne
van Rees: secretaris@stcutrecht.nl
Serve the City Utrecht
Voor meer informatie kun je bellen met
Guido van Beusekom (voorzitter)
Tel.nr: 06-39701597
Website: www.stcutrecht.nl
Facebook: www.facebook.nl/stc030
Instagram: servethecityutrecht

