Vacature project-/
communicatiemedewerker
Stichting Samen Heerlen zoekt SAMEN-makers!
Stichting Samen Heerlen is een stichting in Heerlen voor en door Heerlenaren. Met het programma
Frisse Wind activeert, ondersteunt en verbindt Samen Heerlen bewoners van Heerlen door actief op
zoek te gaan naar mensen en initiatieven die onze stad nog socialer en inclusiever maken. We maken
ruimte voor nieuwe rolmodellen en geven hen de tools in handen om de stad en zichzelf duurzaam
te ontwikkelen. De nadruk ligt op actieve betrokkenheid van bewoners, verenigingen en
vrijwilligersorganisaties, de onderlinge verbinding van mensen, talentontwikkeling en het verhogen
van saamhorigheid en verbinding van stadsdelen, wijken en buurten.
Samen Heerlen en Frisse Wind wordt mogelijk gemaakt door VSBfonds, dat een zogeheten Cityboostdonatie toekende ten behoeve van initiatieven van inwoners van Heerlen.
We bouwen in sneltreinvaart aan ons uitvoeringsprogramma, samen met een bevlogen team:
professionals met verbindende kwaliteiten en een groot hart voor de stad en haar bewoners. Voor
de versterking en uitbreiding van dit team zijn wij op zoek naar 1 Project/communicatiemedewerker voor 24 uur per week.

Wie zoeken wij?
Voor het projectteam van Samen Heerlen zijn wij op zoek naar een project/communicatiemedewerker met communicatieve én organisatorische vaardigheden, die het team
van Frisse Wind gaat versterken in haar missie om zoveel mogelijk inwoners in stad, wijk en buurt te
mobiliseren en ondersteunen bij het realiseren van hun initiatieven. Iemand met een verfrissende,
creatieve blik en goed inlevingsvermogen, die meedenkt en werkt aan het bereiken van zoveel
mogelijk mensen. Op een manier die past bij Frisse Wind en aansluit op de belevingswereld van
bewoners. Iemand met ervaring in de ontwikkeling, productie en distributie van verschillende
soorten online en offline media. Met een goed gevoel voor vorm en taal.
Naast communicatieve skills, is kunnen organiseren ook een belangrijke vaardigheid. De
projectmedewerker heeft ook een rol in het mede organiseren van bijeenkomsten en evenementen
en ondersteunt het team verder met praktische en administratieve werkzaamheden.
Daarbij zijn we vooral ook op zoek naar een collega die het leuk vindt om binnen een team te
werken. Die ‘haalt en brengt’, met ideeën komt, vragen durft te stellen, meedenkt en frisse energie
meebrengt. En die er veel voldoening uithaalt om samen verder te bouwen aan Frisse Wind.
Een opleidingsachtergrond in communicatie of eventorganisatie sluit goed aan op de functie. Maar
ook (jonge) professionals zonder specifieke achtergrond, maar met ervaring en aanleg voor de
functie worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. Een netwerk in Heerlen en de regio is een
pré, evenals zelf wonen in Heerlen!
Samen Heerlen omarmt de Code Diversiteit & Inclusie: wij willen toegankelijk zijn voor álle inwoners
van Heerlen en stemmen ons aannamebeleid daarom af op de (culturele) diversiteit in de stad. Zowel
binnen het bestuur als het projectteam. Wij zijn daarom op zoek naar een veelzijdig team van die
elkaar verrijken met elkaars kennis, ervaring en achtergrond.
Voor een goede balans in de samenstelling van het team, zou mannelijke versterking welkom zijn.
Maar uiteraard zoeken we vooral de mens die het beste past!

Wat bieden wij?
Wij bieden een prachtkans om betaald waardevolle dingen te doen
voor onze stad, om jezelf uit te dagen, te ontwikkelen en om te leren
van andere professionals. Aanstelling als medewerker en/of
zzp/freelance voor circa 24 uur per week op basis van tijdelijke inhuur tot einde project (december
2022). Salaris en aanstelling afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €2000,- en maximaal
€2500,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indiensttreding: zo spoedig mogelijk.

Procedure
Je schriftelijke sollicitatie, bestaande uit een cv en motivatiebrief kun je tot en met 16 januari sturen
naar Stichting Samen Heerlen e-mail sollicitatie@samenheerlen.nl
De eerste sollicitatiegesprekken zullen nog deze maand gepland worden.
Heb je nog vragen? Stuur dan een contactverzoek met je eventuele vragen naar Femke Smeets,
Manager Projecten: femke.smeets@frissewindheerlen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer informatie over Frisse Wind vind je op onze website www.frissewindheerlen.nl

