Ben jij een ervaren en enthousiaste communicatiemedewerker? Snap jij welke verhalen, foto's en
filmpjes er nodig zijn om ons verhaal te vertellen? En wil je bijdragen aan een leven zonder schulden
voor mensen met financiële problemen? Dan is SchuldHulpMaatje op zoek naar jou!
SchuldHulpMaatje is een dynamische, ondernemende en informele organisatie die zich inzet voor
mensen met (dreigende) schulden. Dit doen we online én met getrainde vrijwilligers op 106 locaties
in Nederland. Het Landelijk Servicepunt van SchuldHulpMaatje is op korte termijn op zoek naar een:

COMMUNICATIEMEDEWERKER (24 uur per week)
Onze visie
Naastenliefde is onze basis en het Evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht
en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze SchuldHulpMaatje-aanpak willen we een
structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze
aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met
overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken we de diaconale inzet van kerken,
christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.
Onze aanpak
We helpen mensen vóór, tijdens en na schuldsituaties. Met 106 locaties is SchuldHulpMaatje
beschikbaar voor inwoners van 144 gemeenten in Nederland. Hier coachen Maatjes mensen met
(dreigende) schulden deskundig en op persoonlijke wijze naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in
gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.
Het Landelijk Servicepunt van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland heeft een ondersteunende
en verbindende rol. We bieden diverse vormen van dienstverlening aan om de lokale lidorganisaties
en de vrijwilligers te ondersteunen, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.
Wie ben jij?
Uiteraard ben je als communicatiemedewerker communicatief vaardig en heb je kennis en ervaring
op het terrein van corporate communicatie. Je houdt ervan om te netwerken, bent in staat om snel
verbinding te leggen met andere mensen en te ontdekken wat hen beweegt. Hun verhalen weet jij
doeltreffend in te zetten voor de communicatie van SchuldHulpMaatje. Je weet de missie van
SchuldHulpMaatje goed te vertalen voor de verschillende doelgroepen van de organisatie en zorgt zo
voor verbinding tussen onze missie en de doelgroepen. Je onderschrijft van harte de missie en visie
van SchuldHulpMaatje en levert daar een positieve bijdrage aan.
Wat ga je doen?
• Je denkt mee over het communicatieplan en voert de activiteiten uit die hierin genoemd
worden. Met je werkzaamheden draag je bij aan de jaardoelstellingen van het
communicatieplan. Dit doe je onder leiding van de collega die verantwoordelijk is voor
communicatiestrategie, beleid en uitvoering.
• Je onderhoudt contact met de andere interne teams, verricht ondersteunende
werkzaamheden voor hen en denkt mee over welke communicatie er nodig is.
• Je schrijft artikelen, teksten en persberichten voor online en offline media.

•

Je verzorgt de redactie van de schriftelijke uitgaven, zoals het jaarverslag en
voorlichtingsmaterialen.

Wat breng je mee?
• Je hebt mbo/hbo-denkniveau op het gebied van (online) communicatie en/of marketing.
• Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk goed uit in de Nederlandse taal.
• Je bent in staat om zelfstandig én in opdracht te werken.
• Je begrijpt hoe de media werken en vindt daar met gemak je weg.
• Je kunt werken met alle vormen van (social) media.
• Je kent de verschillende kerkelijke denominaties en hun taalveld.
• Je beheerst de computerprogramma's die relevant zijn voor je functie.
Dit bieden wij
• Een boeiende en afwisselende functie in een dynamische, informele organisatie met
enthousiaste collega’s.
• Standplaats: afwisselend thuis en in Leiden, Utrecht of Zwolle, waar onze flex- en
ontmoetingsplekken zijn.
• Een passende financiële vergoeding, inclusief pensioen en diverse secundaire
arbeidsvoorwaarden.
• Een tijdelijk dienstverband voor een jaar, met de intentie tot verlenging.
• Benoeming: zo spoedig mogelijk.
Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast over deze functie? Vraag dan een uitgebreidere profielschets op en/of stuur je
motivatiebrief en cv vóór 11 april 2022 naar mariette.hulsbergen@schuldhulpmaatje.nl.
Wil je meer weten? Neem dan telefonisch contact op met Carla van der Vlist (directeur) via 0655831316.

