Communicatie vrijwilliger gezocht
Aanvang: in overleg

Stichting Netwerk Groen Arnhem zoekt een vrijwilliger communicatie
Groen Arnhem draagt bij aan het op een kwalitatieve manier benutten en versterken van
groene ruimte in en om Arnhem.
Groen Arnhem richt zich op het verbinden van initiatieven en projecten die zich inzetten voor het
benutten van groene ruimte. Groen Arnhem gaat ervan uit dat een groene stad een leefbare en
gezonde stad is. Ook vindt Groen Arnhem dat groene initiatieven - in de breedste zin des woords ondersteuning verdienen en door interactie een betere kwaliteit kunnen behalen. Groen Arnhem
ondersteunt hierbij door het verbinden van partijen, delen van kennis, middelen en mankracht en het
bieden van een podium. Groen Arnhem versterkt initiatieven om Arnhem verder te vergroenen in
hoofd, hart en handen.
De stichting bereikt haar doel door:
Het vormen van een vraag- en aanbodplatform voor groene initiatieven;
Het, met inzet van het netwerk, actief ondersteunen van groene initiatieven;
Het organiseren van netwerk- en kennisevenementen;
Het bieden van een podium aan groene initiatieven;
Het verder uitbouwen van groen als belangrijke kernwaarde van Arnhem;
Het profileren van Arnhem als groene stad.
Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen: voorzitter (Steven Koster), Penningmeester
(Harry Reusken), Secretaris (vacant), Algemeen bestuurslid (Yvon Schuler). De coördinator van de
stichting, Sanne Blok schuift ook aan bij de vergaderingen.

Taakomschrijving communicatie vrijwilliger
Werkzaamheden:
Het, in samenspraak met de coördinator, verzorgen van de online communicatie via website,
nieuwsbrief en social media kanalen zoals Facebook en Twitter. Aantal uren per week:
gemiddeld 2. De functie vereist:
-

Goede digitale vaardigheden;
Ervaring met online communicatie middelen;
Betrokkenheid en inlevingsvermogen bij de ‘de groene zaak’;
Enthousiasme, een positieve inslag en een groen hart;
Goede beheersing van het Nederlands.

Wij bieden:
Een leuk en nuttig netwerk, invloed en betrokkenheid bij ‘het groen’ in Arnhem, goede contacten en
inspirerende bijeenkomsten.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op met voorzitter Steven Koster
steven@ortus.nl

