
Stichting Ykeallo  zoekt enthousiaste communicatie-vrijwilliger!

Heb jij ervaring met communicatiewerk en zet jij je graag in voor
statushouders in Amsterdam? Dan zijn we op zoek naar jou!

Over de stichting

Stichting Ykeallo maakt Oost-Afrikaanse statushouders woonachtig in Amsterdam wegwijs in de Nederlandse
cultuur en maatschappij door ze te coachen. Want wie uit Oost-Afrika voet op Nederlandse bodem zet, moet
vaak wennen. Als jonge statushouder opnieuw beginnen in een kansrijk maar vreemd land, kan soms
overweldigend zijn. Waar begin je? En hoe werkt het precies? Stichting Ykeallo biedt praktische ondersteuning,
introductie in een netwerk en een luisterend oor.

VACATURE

Titel: Communicatie-vrijwilliger bij Stichting Ykeallo voor 4 uur per week

Werkzaamheden

In deze vrijwilligersfunctie ondersteun je stichting Ykeallo in communicatieuitingen m.b.t. ons reguliere werk en
en/of activiteiten die we organiseren. Hierbij ga je je bezighouden met onder andere de volgende zaken:

● Ontwikkelen van een communicatieplan om stichting Ykeallo onder de aandacht te brengen bij
statushouders en organisaties in Amsterdam die werken met statushouders.

● Je levert input en content voor onze website en socialmediakanalen (Facebook, Instagram en LinkedIn)
en draagt er zorg voor dat daar regelmatig nieuwe berichten geplaatst worden op basis van de input van
onze medewerkers.

● Ieder kwartaal check je of de website nog up to date is.
● Je houdt de actualiteit in de gaten voor eventuele haakjes met ons werk door middel van een

contentkalender.

Het werk kan flexibel ingedeeld worden en het is mogelijk een groot deel van de werkzaamheden vanuit huis te
doen.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een bevlogen (master-)student of starter die ervaring wil opdoen in het werken in de
non-profitsector en/of met statushouders. Het is belangrijk dat hij/zij affiniteit heeft met de doelgroep en/of de
thematiek waar de stichting zich mee bezighoudt. Op een rij waar we naar op zoek zijn:

● Je hebt een achtergrond in de Communicatie, Marketing of Journalistiek of volgt momenteel een
opleiding in die richting.

● Je bent woonachtig in Amsterdam en omgeving, het liefst op een van de woonprojecten waar stichting
Ykeallo actief is.

● Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
● Je bent vindingrijk, enthousiast en betrokken.
● Je bent zelfstandig, maar functioneert prima binnen een hecht team.
● Je bent 4 uur per week beschikbaar voor een periode van minimaal 6 maanden.
● Ten slotte heb je affiniteit met de doelen van onze organisatie

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uiterlijk maandag 28 februari 2022 je CV en motivatiebrief via de
volgende link: https://stichting-ykeallo.nl/vacatures/. Voor meer informatie over de inhoud van de
vrijwilligersfunctie kun je contact opnemen met een van onze medewerkers via info@stichting-ykeallo.nl.
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