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Vacature Samen Dordt 

Stuurgroeplid communicatie 
Vrijwilligersfunctie voor circa 2 uur per week 

 

 

Samen Dordt is een netwerk- en koepelorganisatie voor sociaal werk op het eiland van Dordrecht. 

Met gebundelde krachten dragen we bij aan de bloei van de stad. Samen Dordt zet zich vanuit 

Bijbelse motivatie in voor kwetsbare stadsgenoten en een inclusieve samenleving.  

 

 

Samen Dordt is enerzijds een netwerkorganisatie die de verbinding legt en de samenwerking zoekt 

met alle relevante partijen binnen het sociale domein. Anderzijds functioneert de stichting als een 

koepelorganisaties, waaronder kernteams invulling geven aan de doelstelling van de stichting.  

 

 

Stuurgroep 

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van Samen Dordt. Zij werkt onder de 

directe leiding van de bestuurder van Samen Dordt en de zusterstichting Missie Dordt. De stuurgroep 

ondersteunt de kernteams waar nodig en onderhoudt contacten met de samenwerkingspartners. 

 

 

Vacature 

Ter versterking van de stuurgroep Samen Dordt zoeken we een stuurgroeplid voor de communicatie. 

Dit betreft een vrijwilligersfunctie voor circa 2 uur per week waarbij uitsluitend eventuele onkosten 

zullen worden vergoed.  

 

 

Profiel 

✓ Je bent belijdend Christen en lid van een kerk of geloofsgemeenschap in Dordrecht  

✓ Je onderschrijft de doelstelling van Samen Dordt  

✓ Je bent circa 2 uur per week beschikbaar als vrijwilliger 

✓ Je bent creatief, communicatief sterk en redactioneel vaardig 

✓ Je hebt oog voor visuele vormgeving en presentatie 

✓ Je hebt ervaring met Microsoft Office en bent bekend met diverse moderne media  
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Taken 

✓ Je ondersteunt Samen Dordt in de algehele coördinatie en neemt als zodanig deel aan de 

vergaderingen van de stuurgroep 

✓ Je bent specifiek verantwoordelijk voor de communicatie, waaronder: 

o Redigeren en versturen van maandelijkse digitale nieuwsbrief 

o Beheren van website (plaatsen nieuwsberichten en activiteiten) 

o Verzorgen van berichtgeving op sociale media 

o Schrijven van persberichten en teksten voor verschillende communicatiemiddelen 

o Schrijven van fondsenwervende teksten en bedankbrieven 

o Ontwikkelen van pr-materiaal (flyers, posters, brochures, filmpjes, enz.) 

 

 

Reageren 

Wil je meer informatie over de diaconale stichting Samen Dordt en deze vrijwilligersvacature? 

Schroom niet om contact op te nemen met: 

 

 

Wiebe van Horssen 

Coördinator Missie Dordt 

Mobiel: 06 - 28 19 66 30 

Email: coordinator@missiedordt.nl 

 

 

Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei,  

want de bloei van de stad is ook jullie bloei. 

Jeremia 29:7 (NBV) 
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