
 

 

Vacature PR-medewerker 
 

Organisatie 

Buurtkamer Corantijn is gevestigd op de hoek van de Corantijnstraat en de van Walbeeckstraat. 

De Buurtkamer is ontstaan vanuit een particulier initiatief, vanaf herfst 2012 beheert de 

Stichting Corantijnstraat 25 het pand. De Buurtkamer is een plek vóór en dóór de Postjesbuurt, 

een plek waar mensen samenkomen, op ideeën komen en in actie komen. Ons motto is: 

‘Buurtkamer Corantijn, haalt het beste uit de buurt!’. Buurtbewoners en anderen kunnen bij de 

Buurtkamer ruimtes huren voor uiteenlopende (al dan niet sociaal-maatschappelijke) 

activiteiten. De Buurtkamer draait in principe volledig op vrijwilligers en is niet gebonden aan de 

gemeente of een welzijnsinstelling. Voor meer informatie; zie www.buurtkamercorantijn.nl. 

Het bestuur is op zoek naar een PR-medewerker.  

 

Taken 

Je zorgt dat de Buurtkamer bekend wordt bij de buurtbewoners en potentiële huurders en 

produceert een regelmatige stroom berichten om de Buurtkamer in het nieuws te houden. 

Je denkt mee en adviseert over de beste manieren om de Buurtkamer op de kaart te zetten en 

te houden als niet te missen hot spot in de Postjesbuurt en De Baarsjes, en regelt vervolgens 

dat dit gerealiseerd wordt.  

Zo maak je bijvoorbeeld nieuwsberichten voor onze website www.buurtkamercorantijn.nl en 

Facebook en verzorg je een maandelijkse (e-mail) nieuwsbrief en zorg je voor een actuele 

agenda op de site en de deur van de Buurtkamer.  

Je gaat hiervoor actief op zoek naar nieuws door b.v. bestuursleden, organisatoren van 

activiteiten en huurders te benaderen. Ook zorg je ervoor dat de Buurtkamer gevonden kan 

worden door potentiële gebruikers.  

Een mogelijke uitbreiding van de functie is fondsenwerving. 

 

Wat voor kennis en vaardigheden zijn er nodig 

- Je hebt ervaring met (sociale) media en gevoel voor taal 

- Je hebt bij voorkeur ervaring met het publiceren van content op een website 

- Ervaring met WordPress is handig maar niet per se noodzakelijk 

- Je bent initiatiefrijk en kan zelfstandig werken. 

 

Wat krijg je ervoor terug 

Je doet veel en gevarieerde contacten op en verruimt daardoor je blik op de wereld.  

Een vrijwilligersfunctie waar niemand omheen kan 

Je verrijkt je CV en laat je maatschappelijke betrokkenheid blijken.  

 

Werktijden 

Geen vaste werktijden, je kan veel vanuit huis doen op een tijdstip dat je uitkomt. 

Het aantal te besteden uren per week is moeilijk in te schatten omdat het een nieuwe rol 

betreft. Een dagdeel per week lijkt ons een minimum.  

 

Reageren 

Heb je belangstelling voor deze functie of wil je meer informatie?  

Mail dan naar info@buurtkamercorantijn.nl of bel naar Frank Alexander, tel. 06 - 49646346 

http://www.buurtkamercorantijn.nl/
http://www.buurtkamercorantijn.nl/

