VACATURE vrijwilliger(s) Communicatie
Best Duurzaam

Sinds de oprichting in 2013 heeft Best Duurzaam zich ontwikkeld van een kleine groep
pioniers naar een breed gedragen organisatie in de Gemeente Best. De kernactiviteit van
Best Duurzaam was destijds advies rondom duurzaam wonen aan inwoners van Best. Dat is
nog steeds een belangrijk onderdeel, maar inmiddels zijn er verwante projecten opgestart:
energieopwekking, duurzame mobiliteit, duurzaam voedsel, een groenere/ klimaatadaptieve
gemeente, lespakketten voor scholen en zo meer. Best Duurzaam heeft ca. 450 leden,
waarvan ca. 15 bedrijfsleden, en ruim 55 vrijwilligers. Er is een nauwe samenwerking met
Best Energie. Deze coöperatie voert de meer risicodragende bedrijfseconomische
activiteiten uit in Best zoals aanleg van zonnedaken. Best Voedsel is in oprichting; deze
vereniging wil het makkelijk en uitnodigend maken om je wekelijkse boodschappen
rechtstreeks te bestellen bij boeren en tuinders uit de buurt.
Om de diverse activiteiten van Best Duurzaam goed voor het voetlicht te brengen bij de
bewoners van de gemeente Best, is goede communicatie via diverse communicatiekanalen
essentieel. Door het vertrek van de secretaris, zijn we op zoek naar een of meerdere
vrijwilligers die samen zorgdragen voor de interne en externe communicatie.
Taken van de vrijwilliger(s) communicatie Best Duurzaam:
•

•

•

•

•

•

Maandelijks schrijf je 1 – 3 persberichten over de diverse activiteiten van Best Duurzaam
en zorg je ervoor dat deze persberichten tijdig verspreid worden over de diverse
communicatiekanalen t.w. lokale kranten (Groeiend Best en Eindhovens Dagblad),
website, social media (Facebook, Instagram, Plein Best, Linkedin).
Per activiteit zorg je voor het actueel houden van de website: aankondiging van de
activiteit, aanmaken van evenementen op de website plus mogelijkheid tot aanmelden,
verslag van de activiteit achteraf, verwijderen van gedateerde info.
Doorlopend zorg je voor activiteit op social media (Facebook 800+ volgers, Instagram en
Linkedin); passend bij de diverse activiteiten/ passend bij de actualiteit. Waar nodig zet
je betaalde promoties in.
Maandelijks verzorg je een advertentie in Groeiend Best i.s.m. gemeente Best. Voor de
inhoud van deze advertentie onderhoud je contact met de diverse werkgroepen van Best
Duurzaam. Zij voorzien je onderwerpen aan de hand waarvan je de teksten schrijft voor
de advertentie plus bijpassend beeldmateriaal zoekt. Voor de planning en opmaak van
de pagina stem je af met Groeiend Best en gemeente Best.
Maandelijks schrijf je een digitale nieuwsbrief voor de leden van Best Duurzaam in het emailprogramma Mailchimp en zorgt voor de verzending. Hiervoor stem je af met de
voorzitter en secretaris. Waar nodig stuur je separate nieuwsbrief uit naar een specifieke
groep van ontvangers, eveneens via Mailchimp.
Twee keer per jaar zorg je voor de communicatie rondom de ALV: uitnodiging,
vergaderstukken, aanmelden, in nauw overleg met de secretaris.

•

•

Communicatie Best Energie is in nauw overleg met Best Duurzaam; waar nodig maakt
Best Energie gebruik van de communicatiekanalen van Best Duurzaam. In dat geval stem
je qua inhoud en planning af met Best Energie. Voor Best Voedsel zal een vergelijkbare
werkwijze komen.
Interne communicatie naar vrijwilligers in voorkomende gevallen over specifieke
onderwerpen, via mailprogramma Conscribo.

Best Duurzaam heeft een communicatieplan met daarin de omschrijving van het
communicatieritme, gekoppeld aan de diverse communicatiekanalen. Het huisstijlhandboek
is leidend in alle communicatie uitingen.
Intern stem je af met diverse werkgroepen, zoals:
- Platform Techniek
- Werkgroep lokaal duurzaam voedsel
- Werkgroep groen, klimaatadaptief Best
- Werkgroep e-car sharing
- Werkgroep fijnstof, water,
- Educatieve projecten
- Roadmap Duurzame gemeenschap Best

Welke kwaliteiten vragen wij?
• Een prettige informatieve schrijfstijl;
• Je bent goed in staat je schriftelijk uit te drukken
• Je hebt affiniteit met of interesse in duurzaamheid;
• Je kunt omgaan met Mailchimp, Joomla (website), Social media, of bent bereid dat te
leren
• Je bent een teamplayer en kunt intern afstemmen met bestuursleden/ vrijwilligers/
werkgoepleden en extern met samenwerkingspartners, o.a. gemeente Best, lokale
media (Groeiend Best, Eindhovens dagblad, etc), Best Energie en Best Voedsel.

De vrijwilliger communicatie:
• Is een organisator, is proactief en kan communicatie tijdig bijschakelen om
georganiseerde activiteiten tot een succes te maken,
• Kan een spil zijn in de communicatie voor de werkgroep/het project,
• Werkt in nauwe samenwerking met het bestuur van Best Duurzaam.
Belangrijke competenties vrijwilliger communicatie Best Duurzaam
•
•
•

Samenwerking: je opereert in een netwerkorganisatie. Zo is samenwerking met
stakeholders van evident belang.
Ondernemerschap: je neemt initiatief, ziet kansen en benut deze en speelt flexibel in
op nieuwe ontwikkelingen.
Stimuleren en ondersteunen: je zal door de leden aangedragen initiatieven die
binnen onze doelstelling passen, ondersteunen en begeleiden.

Wij bieden

•
•
•

Een vrijwilligersfunctie bij een groeiend burgerinitiatief dat zich actief wil inzetten
voor de energie/ duurzaamheidstransitie in de gemeente Best.
Een uitdagende functie bij een dynamische vereniging met veel enthousiaste en
betrokken leden.
De functie is onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

Meer informatie?
Uiteraard is het mogelijk om vrijblijvend kennis te maken en meer informatie over de inhoud
van de functie te verkrijgen. Graag maken we daarvoor een afspraak met u. Mail kan via
bestuur@bestduurzaam.nl

