
 

 

   Vacature beheerder Social Media 

 

Ontmoetingscentrum De Herberg is een multifunctionele ruimte voor jong en oud midden in 
de wijk Nieuwland waar ontmoeten, verbinden en omzien naar elkaar centraal staat. 
 
Wij zijn een gastvrije plek midden in Nieuwland en richten ons op alle wijkbewoners die 
behoefte hebben aan zo'n plek om zo het welbevinden in de wijk te vergroten. Onze missie 
en visie ligt met name op het de sociaal domein. Wij nodigen uit om anderen te ontmoeten 
en samen een sociaal netwerk op te bouwen of te versterken. Om te participeren in 
activiteiten en – al dan niet met onze begeleiding – activiteiten te organiseren om jezelf te 
ontplooien en je capaciteiten voor de buurt in te zetten. 
 

Binnen PR en Communicatie is een vacature van een vrijwilliger voor  
beheer social media met een verwachte inzet van gemiddeld 

2 tot 4 uur per week 
 
Wie ben jij: 

o Je bent enthousiast over de doelstellingen, visie en missie van Ontmoetingscentrum 
De Herberg. 

o Je bent bekend met Facebook en Instagram 
o Je hebt ervaring met digitaal netwerken en het bijhouden van een website  
o Je beschikt over communicatieve vaardigheden 
o Je vind het leuk om Ontmoetingscentrum De Herberg te promoten. 
o Je woont bij voorkeur in de wijk Nieuwland in Amersfoort. 

 
Wat bieden wij: 

o Een leuke vrijwilligersorganisatie met veel enthousiaste mensen met een passie voor 
vrijwilligerswerk. 

o Een uitdaging om mede vorm aan Ontmoetingscentrum De Herberg. 
o Ruimte voor initiatief en mogelijkheden om ideeën vorm te geven. 

 
Wanneer je vragen of interesse hebt in deze vacature, neem dan contact op met de 
coördinator van Ontmoetingscentrum De Herberg, mevrouw Carolien van Middelaar. Dat kan 
via de mail carolienvanmiddelaar@deherergnieuwland.nl  of telefonisch 033 457 11 41 
(dagelijks van 10:00 uur tot 12:00 uur).  
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