
HOFDAEL blijft je bij!   

 
Word jij onze Blogschrijver? 
 

Als Blogger word je lid van het team ‘Marketing en Communicatie’.  

 

Teamlid Marketing en Communicatie 

Het team Marketing en Communicatie bestaat uit een webmaster, blogschrijver, beheerder 

Facebook, beheerder Twitter, Instagram en Pinterest, een vlogger, een fotograaf en een videograaf. 

In samenwerking met de gebruikers van Hofdael stelt de blogger periodiek een blog over Hofdael op 

en weet hierbij draagvlak te creëren voor een goede samenwerking. De blogger  werkt samen in het 

team Marketing en Communicatie en legt verantwoording af aan het bestuurslid Marketing en 

Communicatie.  

 

 

Taakomschrijving blogschrijver: 

De Blogschrijver heeft als doel, om samen met de gebruikers van Hofdael, de naamsbekendheid van 

Hofdael te vergroten door het schrijven van inspirerende en aansprekende content. Als je het leuk 

vindt om met de buitenwereld te communiceren, is dit een mooie uitdaging. Het gaat vooral om: 

 het op een inspirerende en aansprekende wijze schrijven van een blog per week over 

interessante ontwikkelingen, actualiteiten en activiteiten binnen Hofdael 

 het interviewen van gebruikers en bezoekers van Hofdael 

 het opstarten en verder initiëren van online conversaties  

 na het inwerken kost het schrijven van een blog ca. 2 uur tijd (inclusief info-research). Max. 1 

blog per week. 

 

Specifieke functiekenmerken: 

 kennis van het schrijven van blogs 

 goede communicatieve vaardigheden 

 creativiteit en flexibiliteit 

 zelfstandigheid en goed kunnen samenwerken 

 voldoende vrije tijd 

 eigen computer (kan van thuis uit) 

 

Wat heeft Hofdael te bieden: 
Waardering van de Stichting en het vaste personeel en respect van de gebruikers en bezoekers van 

Centrum Hofdael, goede begeleiding, vergoeding van gemaakte onkosten op basis van declaratie, 

eventuele scholing, een persoonlijke attentie bij bijzondere gelegenheden, gebruikelijke eten en 

drinken tijdens het vrijwilligerswerk voor rekening van Hofdael, vrijwilligersverzekeringen en een 

eventueel getuigschrift. 

 

Contact 

Heb je interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Hofdael? Stuur dan een mailtje naar:  

Gerloes van Nunen, secretaris Bestuur Centrum Hofdael, gerloes.van.nunen@upcmail.nl.  

Heb je nog vragen over een rol in het team ‘Marketing en Communicatie’ dan kun je contact 

opnemen met Paul Couturier, tel.06-13908192, mailadres: paul.couturier@gmail.com. 


