Communicatie
Voor het team communicatie zoeken we nog een vrijwilliger / een aantal vrijwilligers die het leuk
vindt / vinden om de volgende dingen te doen.

Taken
•
•
•

•
•
•
•

Je bent bestuurslid en als zodanig regel je de communicatie in- en extern. Interne
communicatie binnen de vereniging, het bestuur en de leden. Externe communicatie
facebook, de website en de pers.
Je schrijft nieuwsbrieven vanuit het bestuur en verstuurt die nieuwsbrieven
Je gaat aan de slag de communicatie te verbeteren binnen de zwemvereniging. Denk
aan hoe kunnen we goed communiceren met elkaar, bijvoorbeeld door de
gesprekstechnieken luisteren, samenvatten, doorvragen. Dus communicatie face to
face. Maar ook communicatie op social media, dat is super populair onder de leden.
Je kan een keer een workshop geven hoe je optimaal kan communiceren met elkaar.
Je kan uitleg geven hoe er op een goede manier informatie verspreid kan worden.
Je kan social media kanalen bijwerken.
Je kan de website bijhouden.

Met wie werk je samen?
Je werkt samen met het bestuur, alle commissies en de werkgroep positief sportklimaat.
Daarnaast werk je samen met jongeren die de social media kanalen beheren. En werk je
samen met anderen die de website up to date houden.
Wat moet je ervoor kunnen?
•
•

Je moet kennis hebben over communicatie, gesprekstechnieken of gespreksvoering.
Je moet het leuk vinden om online te werken en informatie te plaatsen op de
website. Maar je hoeft niet de website te onderhouden of een ICT achtergrond te
hebben.

Wat maakt het leuk
•
•
•

Het geeft je veel voldoening, je krijgt veel positieve reacties op het gedane werk.
De website ziet er dan weer mooi uit.
De informatie wordt goed en duidelijk verspreid, hierdoor is er minder onenigheid.

Tijd
2 tot 4 uur per week.
Vragen over de vacature? Neem contact op met vrijwilligers@trbres.nl.

