
GEVRAAGD: COÖRDINATOR COMMUNICATIE, PR & VOORLICHTING
Het Marikenhuis Nijmegen is een inloophuis voor iedereen geraakt door kanker. Naast onze vrije
inloop organiseren wij vele activiteiten voor onze bezoekers, gericht op elkaar ontmoeten en 
ondersteunen. Iedereen is welkom! Het Marikenhuis is een professionele, ANBI-geregistreerde 
vrijwilligersorganisatie, waarbij alle taken op vrijwillige basis worden uitgevoerd. 

Omdat onze huidige coördinator Communicatie, PR & Voorlichting heeft aangegeven na acht jaar te 
willen stoppen zijn we op zoek naar een geschikte opvolger. Onze ideale kandidaat-vrijwilliger is 
iemand die beschikt over kennis en ervaring en zich wil bezighouden met alle vormen van interne en 
externe communicatie van het Marikenhuis. Wij bieden een uitdagende klus in een leuk team van 
gemotiveerde vrijwilligers, in en voor een organisatie met een uitstekende reputatie en een groot 
netwerk op het gebied van zorg- en welzijn! 

WAT GA JE DOEN? Jij bent, samen en in overleg met de voorzitter van het bestuur, verantwoordelijk voor 
de interne en externe communicatie en voor de PR en voorlichting van het Marikenhuis. Dit betreft het 
bedenken en uitvoeren van diverse taken: 

 Het verzorgen van persberichten in landelijke en lokale media, nieuwsbrieven, digitale media 
etc.

 Hoofd-/eindredactie en inhoudsverantwoordelijk voor de website van het Marikenhuis
 Hoofd-/eindredactie en inhoudsverantwoordelijk voor de nieuwsbrief voor onze gasten en 

vrijwilligers
 Inhoudsverantwoordelijk voor berichten op de social media waar het Marikenhuis actief is - 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram
 Het zorg dragen voor een uniforme huisstijl Marikenhuis (vormgeving, presentaties etc.)
 Redactionele verantwoordelijkheid voor alle externe uitingen van het Marikenhuis 

(eind-/hoofdredactie van brochures, flyers, infoschermen in ziekenhuizen en in 
huisartspraktijken etc.). 

Per week kan de tijdsbesteding verschillen. Gemiddeld ben je 4 tot 8 uur per week beschikbaar. 

WAT BRENG JE MEE? Je hebt kennis van communicatie, PR en voorlichting en weet hoe je gericht de juiste 
doelgroep op het juiste moment kunt bereiken. Je hebt een creatieve, vlotte pen en weet hoe 
ondersteunend beeld kan zijn bij jouw teksten. Als persoon ben je communicatief sterk, en werk je 
graag zowel zelfstandig als binnen een team. Je vindt het leuk om samen met een enthousiast team 
van drie vrijwilligers het Marikenhuis onder de aandacht te brengen, met als doel zoveel mogelijk 
inwoners in de regio Nijmegen bekend te maken met en te informeren over de activiteiten van het 
Marikenhuis.

OVER ONS  Het Marikenhuis is een vrijwilligersorganisatie onder deskundige leiding. Het biedt 
psychosociale begeleiding door getrainde vrijwilligers aan mensen geraakt door kanker - zelf, als 
naaste, of als nabestaande. Onder psychosociale begeleiding verstaan we alle begeleiding die zich richt
op het verwerken van de ziekte, het leren leven met de beperkingen ten gevolge van ziekte en 
behandeling, en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het Marikenhuis wil fungeren als 
knooppunt om zorgverleners op het gebied van kanker en hun voorzieningen met elkaar te verbinden. 
Het Marikenhuis wil een uitnodigend en laagdrempelig huis zijn voor alle groepen uit de samenleving, 
jong, oud, man, vrouw. Iedereen uit de regio Nijmegen kan bij het Marikenhuis binnenlopen. Zie ook 
www.marikenhuis.nl

INTERESSE Ben je geïnteresseerd in deze functie, wil je een afspraak maken of wil je gewoon wat meer 
informatie? Neem dan contact op met Linda Poelmann, secretaris bestuur Per email: 
linda.poelmann@marikenhuis.nl, of telefonisch: 06 5519 1320 

 Slotemaker de Bruïneweg 163 6532 AC Nijmegen 
 Het Marikenhuis is een ANBI-geregistreerde vrijwilligersorganisatie


