
 

VluchtelingenWerk Haarlemmermeer in Hoofddorp zoekt een vrijwilliger voor de functie 

COMMUNICATIEMEDEWERKER 
Voor het onderhouden van perscontacten en promoten van activiteiten 

VluchtelingenWerk Haarlemmermeer is een professionele vrijwilligersorganisatie en onderdeel van de 
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, een breed samengestelde organisatie die op basis van de 
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens zich inzet voor de bescherming van asielzoekers en 
vluchtelingen. 

Voor de afdeling Sociaal Culturele Activiteiten is VluchtelingenWerk Haarlemmermeer op zoek naar een 
communicatiemedewerker die bereid is zich op vrijwillige basis voor het goede doel in te zetten. Als 
communicatiemedewerker onderhoud je contacten met verschillende kranten, persbureaus en 
evenementorganisatoren. Vanuit VluchtelingenWerk worden veel activiteiten gepland waarvoor een bericht 
in de lokale media moet worden geplaatst. Denk hierbij aan activiteiten als een festival, een speciale 
opening of een samenwerking met een andere partij in het zorg en welzijn veld.  

Je houdt je bezig met: 

• het onderhouden van contacten met persbureaus, kranten en organisatoren van verschillende 
evenementen; 

• het schrijven en controleren van verschillende teksten; 

• het bijhouden van een evenementenagenda; 

• het ontwikkelen van aantrekkelijk vormgegeven berichtgeving ter promotie van activiteiten en 
evenementen. 
 

Wij vragen dat je: 

• beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau; 

• affiniteit met de doelgroep; 

• nauwkeurig en zelfstandig kan werken; 

• goede communicatieve en administratieve vaardigheden hebt; 

• goed in teamverband kan werken; 

• flexibel inzetbaar bent; 

• voor minimaal 6 maanden beschikbaar voor ten minste 1 dag per week. 
 

Wij bieden jou: 

• zinvol en boeiend vrijwilligerswerk in een gezellig team 

• ondersteuning door een teamleider en ervaren collega’s 

• mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling via trainingen en het cursusaanbod van 
VluchtelingenWerk; 

• evt. reis- en onkostenvergoeding en verzekering tijdens werktijd. 
 

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? 
Voor meer informatie kan je contact op nemen met Letje Dekker via 
haarlemmermeer@vluchtelingenwerk.nl . Bij belangstelling ontvangen we graag een motivatie met je cv. 
Deze kunnen gemaild worden naar haarlemmermeer@vluchtelingenwerk.nl 
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