
Oproep vrijwilliger PR & Communicatie 

De Hospice het Thuis van Leeghwater is op zoek naar een Communicatie professional 
met passie, die gevoel heeft bij vrijwilligers werkzaamheden binnen een Hospice. 
Ben jij werkzaam binnen een communicatie/PR team, en wil je deze vaardigheden ook 
inzetten binnen een vrijwilligersorganisatie, dan zijn wij naar jou op zoek! 

Wat mogen wij van jou verwachten: 
Je bent een allround communicatieprofessional die gemakkelijk een interview afneemt en 
prioriteiten kan stellen aan de werkzaamheden. 
De communicatie activiteiten komen voort uit de contacten met de bewoners, vrijwilligers 
binnen de Hospice en de aangesloten ondernemers, donateurs en Vrienden van de 
Hospice. 
Het ene moment denk je na over een campagne om vrijwilligers te werven, het andere 
moment richt jij de aandacht op de Nieuwsbrief  die elk kwartaal verschijnt voor de 
vrijwilligers, relaties, donateurs en Vrienden. 
Je bent betrokken bij het gehele communicatieproces. 

Wat breng je mee? 
Als communicatieprofessional spreekt het voor zich dat je beschikt over goede 
mondelinge en schriftelijke vaardigheden. De Nederlandse taal in woord en geschrift 
beheerst. Je bent in staat om een persoonlijk interview te vertalen in heldere en 
begrijpelijke taal. Een gezonde dosis enthousiasme, creativiteit en humor kan daarbij 
geen kwaad. 
Ervaring met pc word/ pages en Dropbox 

Wat biedt het Hospice: 
De Hospice Thuis van Leeghwater biedt een zelfstandige functie binnen een enthousiast- 
en betrokken team, die gewend zijn om zelfstandig,  maar ook in teamverband, 
activiteiten te organiseren en hier de passende PR activiteiten bij te bedenken. 
Je komt te werken in de werkgroep: 
PR & Communicatie, welke om de zes weken vergadert met het bestuur van de Hospice. 

Het is een onbezoldigde functie, maar je krijgt er veel gezelligheid en waardering voor. 
De activiteiten worden in onderling overleg afgestemd. 

Om een indruk de krijgen van de Hospice, breng een bezoek aan onze website 
www.hospiceleeghwater.nl  
Je kunt ons ook vinden op Social Media; Facebook, Instagram en LinkedIn. 
Spreekt deze uitdaging jou aan, neem dan contact op met voorzitter Stichting Vrienden 
Hospice Thuis van Leeghwater Corrie Jaarsma - Bronger, 
e- mail corriejaaarsma-bronger@ajcb.nl  

Wij verheugen ons op je reactie, graag vóór 17 februari 2023!
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