
 
 

Vacature 
Communicatieregisseur (freelance), ca 24 uur per week 
 
Wij zoeken per direct iemand die ons kan helpen bij het realiseren van de volgende doelstellingen: 
 

- Inrichting en lancering van een app voor vrijwilligers 
- Productie van scholingsfilmpjes voor vrijwilligers 
- Deelname aan de Margriet Winterfair 

 
Achtergrondinformatie 
Johanniter Nederland is een stichting die zich inzet voor mensen in onze samenleving die om welke 

reden dan ook kwetsbaar zijn. Dit doen we onder andere door het organiseren van vakanties voor 

ouderen met een beperking en kinderen uit kansarme gezinnen. Hierbij werken we veel samen met 

vrijwilligers. 

 

Afgelopen jaar heeft Johanniter Nederland een subsidie gekregen van het ministerie van VWS om het 

vrijwilligerswerk weer nieuw leven in te blazen na de coronacrisis. Wij zijn hiermee een project 

gestart dat gericht is op werving, ondersteuning en binding van vrijwilligers die betrokken zijn bij de 

vakantieactiviteiten. Voor een aantal onderdelen in het project zoeken wij externe ondersteuning. De 

werkzaamheden moeten in 2021 worden uitgevoerd. 

 

Werkzaamheden 

We zoeken iemand die zorgdraagt voor het realiseren van de drie hierboven genoemde 

doelstellingen. Waar nodig werk je samen met medewerkers van Johanniter Nederland. Hieronder 

geven we een indicatie van de werkzaamheden. Dit zal nader uitgewerkt worden in onderling overleg 

als je voor ons komt werken. 

 
App 

- Overleg met de app-bouwer over look & feel en functionaliteiten 
- In overleg met Johanniter Nederland zorgdragen voor de content 
- Strategie bedenken voor de introductie van de app bij vrijwilligers 
- Voortgang bewaken 

 
Filmpjes 

- Scripts schrijven 
- Filmer/producent zoeken 
- Acteurs en locaties zoeken 
- Voortgang bewaken 

 
Margriet Winterfair 

- Contact met de organisatie van de fair 
- Regelen van praktische zaken rondom de deelname 
- Productie van standmateriaal 
- Zorgdragen voor ondersteunende communicatie 

 



Wat vragen wij 
- HBO werk en denkniveau 
- Ervaring met projectmanagement en de overige werkzaamheden  
- Affiniteit met vrijwilligers(werk) en het domein Zorg & Welzijn 
- Profiel: zelfstandig, organisatietalent, sterk in communicatie 
- Beschikbaarheid van gemiddeld 24 uur per week 

 
Wat bieden wij 

- Prettige samenwerking met bevlogen collega’s 
- Een vergoeding van max € 85,- per uur (inclusief BTW) 

 
Belangstelling? 
Ben jij de persoon bent die we zoeken? Laat dan s.v.p. voor 19 september van je horen! Voor meer 
informatie over de functie kun je contact opnemen met Lidwien van der Reep,  
telefoon: 070 – 364 99 20. Je CV en motivatie kun je mailen naar: info@johanniter.nl.  
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