Vacature
FNV Vrouw bestuur zoekt per direct een:

Bestuurslid Communicatie
Heb je ervaring dan wel affiniteit met (het onderhouden van) websites, social media en/of journalistiek
naast een dosis creativiteit en een vlotte pen? Werk je graag samen met anderen en voel je je
betrokken bij vrouwenzaken? Reageer dan nu!
Als Bestuurslid Communicatie beschik je over:
•
•
•

HBO werk- en denkniveau;
Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
Kennis van de nieuwste trends en ontwikkelingen t.a.v. Social Media.

Als bestuurslid Communicatie heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Opstellen periodieke digitale nieuwsbrief;
• Opstellen en aanpassen van de teksten op de website;
• Onderhouden van de social media kanalen van FNV Vrouw;
• Communicatie ondersteuning bieden bij de organisatie van events.
Dus ben jij:
• een enthousiast volger van de laatste ontwikkelingen op het gebied van communicatie?
• niet bang om je mening te geven over de communicatie van en rond FNV Vrouw?
• bereid om tijd te steken in het leren van onze tools en technieken en bij te dragen aan de
verbetering hiervan?
• gedreven om van FNV Vrouw een sterk merk te maken?
Mail dan je motivatiebrief met CV naar post@fnvvrouw.nl, t.a.v. Judy Hoffer (Voorzitter). Voor vragen
kun je contact opnemen met de voorzitter Judy Hoffer: e-mail: voorzitter@fnvvrouw.nl, telefoon: 0620325935.
Na ontvangst van je sollicitatie krijg je zo snel mogelijk bericht of we je uitnodigen voor een gesprek.

Vacature
Over FNV Vrouw en het bestuur
Elk onbezoldigd bestuurslid is een actief betrokken, doelgerichte teamplayer, iemand die graag samen
met anderen een eigen weg volgt en zich betrokken voelt bij vrouwenissues. Bestuursleden zijn bereid
om ook uitvoerend bezig te zijn. Zij zijn proactief, hebben affiniteit met de doelstelling van FNV Vrouw
en onderschrijven de visie van FNV Vrouw.
FNV Vrouw maakt zich sterk om de positie van vrouwen te verbeteren en behartigt de collectieve
belangen van vrouwen op het gebied van emancipatie en economische zelfstandigheid. Zij streeft naar
gelijke kansen en mogelijkheden voor vrouwen, met respect voor verschillen. FNV Vrouw richt zich op
het vergroten van het economisch en sociaal kapitaal zodat vrouwen onafhankelijke keuzes kunnen
arbeid, zorg, ontwikkeling en vrije tijd. FNV Vrouw is een organisatie van vrouwen, voor vrouwen.
FNV Vrouw biedt haar bestuursleden:
•
•
•
•
•

Een inspirerende organisatie die toegang biedt tot een breed scala aan netwerken van NGOs,
ministeries en politici tot belangengroepen;
Een dynamisch team waarin een collegiale en betrokken sfeer de boventoon voert;
Gelegenheid tot het ontwikkelen en uitbreiden van (bestuurs-)vaardigheden;
Kennis vergaren over alles wat met betaalde en onbetaalde arbeid te maken heeft met
betrekking tot vrouwen;
Onderdeel uitmaken van een zeer diverse groep vrouwen die breed samenwerkt voor de goede
zaak.

