
HOFDAEL blijft je bij!   

 

 
Word jij onze vrijwilliger ‘Webmaster’? 
 

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

 

Teamlid Marketing en Communicatie 
Samen met de andere teamleden ga je, onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid ‘Marketing 

en Communicatie’, het nieuwe gezicht van Hofdael vormgeven. PR en Social Media spelen daarbij 

een belangrijke rol. Het werk als webmaster kun je thuis doen, maar je maakt deel uit van een 

team dat verder bestaat uit een pers- en blogschrijver, beheerder Facebook, beheerder Twitter, 

beheerder Instagram en Pinterest, fotograaf, vlogger, videograaf en de beheerder nieuwsbrief. We 

willen het team stap-voor stap formeren, te beginnen met een webmaster.  

 

Taakomschrijving webmaster: 

De webmaster zorgt ervoor dat de website up to date is. We helpen je om het programma achter de 

website te leren gebruiken. Het is niet moeilijk, maar je moet het wel leuk vinden om de 

buitenwereld een fraai resultaat te tonen. De website is namelijk het visitekaartje van Centrum 

Hofdael! Het gaat vooral om: 

 het dagelijks controleren van de website op updates 

 het pro-actief invullen van de agenda en nieuwsberichten in samenwerking met de gebruikers 

van Centrum Hofdael 

 service gericht denken en handelen 

 het signaleren van calamiteiten en ondernemen van de nodige acties naar een hoger technisch 

niveau van administrator. 

 benodigde tijd: na gewenning 30 - 60 minuten per dag. 

 

Specifieke functiekenmerken: 
 kennis van en ervaring met websitebeheer 

 goede communicatieve vaardigheden 

 doelgericht kunnen werken 

 creatieve en flexibele instelling 

 oog voor detail, gevoel voor grafische vormgeving 

 zelfstandigheid en goed kunnen samenwerken in teamverband 

 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 
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