
GEVRAAGD: WEBREDACTEUR

Het Marikenhuis Nijmegen – www.marikenhuis.nl - is een Centrum voor iedereen die 
geraakt is door kanker. Het Marikenhuis is een professionele vrijwilligersorganisatie en 
is op zoek naar een vrijwilliger die die als enthousiaste webredacteur ons redactieteam 
wil komen versterken. Werkervaring op het gebied van webredactie zou perfect zijn, 
maar is niet absoluut noodzakelijk. Een creatieve achtergrond is een pré, maar niet 
absoluut noodzakelijk. Het belangrijkst is dat je aangeleverde teksten en fotomateriaal 
helder en begrijpelijk overbrengt op onze doelgroep via website en agenda-uitingen. 
Informatie kunnen delen via social media strekt tot aanbeveling.

Toelichting

 Je draagt bij aan de interne en extern communicatie van het Marikenhuis, onder 
verantwoordelijkheid van de  voorlichter van het Marikenhuis. Op de website 
worden alle activiteiten vermeld die worden aangeboden in het Marikenhuis, 
inclusief een aanmeldprocedure. Van de informatie op de website wordt door de 
webredacteur ook een verkorte agenda gemaakt, voor publicatie op de website 
van het Marikenhuis en op de digitale agendapagina’s van diverse regionale media.

 Je maakt samen met andere redactieleden nieuwsbrieven voor gasten, vrijwilligers 
en externe relaties van het Marikenhuis. Kennis van Mailchimp strekt tot 
aanbeveling. De informatie op de website en in nieuwsbrieven sluit nauw op elkaar
aan. Content hiervoor wordt aangeleverd door coördinatoren van de 
activiteitengroepen en het bestuurslid met aandachtsveld PR & Communicatie.   

 Het maken van eenvoudige flyers met informatie over de diverse activiteiten kan 
onderdeel van de werkzaamheden zijn evenals het maken van fotoreportages bij 
diverse publieksactiviteiten en andere evenementen. 

Ervaring in het werken met een Content Management System (CMS) strekt tot 
aanbeveling. Nu wordt de website gemaakt in Ionize, in een vervolgstadium zal dat zeer 
waarschijnlijk WordPress zijn. 

Vind je een of meer van de genoemde taken leuk en uitdagend en heb je zin en tijd om
mee te doen met de communicatie-/redactiecommissie van het Marikenhuis, neem 
dan contact op met Linda Poelmann, secretaris van het 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

http://www.marikenhuis.nl/
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