Oog voor Utrecht – Utrecht

juli 2022

Organisatie
Bij Oog voor Utrecht kunnen ouderen VR brillen uitproberen, koffiedrinken, meedoen met stoelgym
of jam (‘toffe peren’ en ‘ouwe bessen’) maken én verkopen! Stichting Oog voor Utrecht (OvU) is niet
‘your everyday’ inloop voor ontmoetingen. OvU verzorgt midden in de wijk Noordwest 3 inloop
ochtenden die bezocht worden door 200 (kwetsbare) ouderen en er is een (bel)maatjesproject waar
100 ouderen gematcht zijn. Ook is OvU wijkinformatiepunt. OvU maakt voor sommige ouderen nét
het verschil dat ze thuis kunnen blijven wonen.
Freelance opdracht
Oog voor Utrecht groeit! Met jouw ervaring met social media denk je na over hoe we impact kunnen
maken met communicatie over Oog voor Utrecht. Eenzaamheid bestrijden is daar een belangrijk
onderdeel van. Je voert in samenspraak met de communicatie medewerker social media strategie
uit, en je snapt welke content voor onze doelgroep aanslaat en begrijpt als geen ander hoe je met
deelbare verhalen onze doelgroep in het hart raakt. Hierin kies jij duidelijk koers. Eventuele andere
taken die op dat moment spelen pak je (in samenspraak) op.
•
•
•
•
•
•

Je beheert onze social kanalen en kiest koers door het opstellen van een duidelijke strategie
met helder geformuleerde doelstellingen, in samenspraak met communicatie medewerker.
Je werkt met een contentplan, een overzichtelijke contentkalender en je weet welk medium,
welke tools en functionaliteiten je moet inzetten om resultaat te behalen.
Je weet hoe het is om projectmatig te werken en overziet wat er nodig is om van een plan
tot productie te komen.
Je zet slimme activaties in die ons imago versterken en die de doelgroep ertoe aanzetten om
onze content verder te delen en ons bereik te vergroten.
Je analyseert de resultaten van social media acties en die bespreken we maandelijks.
Je volgt het vaknieuws, nieuwe ontwikkelingen op social media gebied en deelt jouw kennis
actief met de organisatie.

Je rapporteert direct aan onze directeur en werkt nauw samen met haar en de communicatie
medewerker.

Dit ben jij
•
•
•

•
•
•

Je hebt een afgeronde MBO of HBO - opleiding in de richting van Marketing of
Communicatie.
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als social media manager in een soortgelijke sector.
Je weet hoe je de doelgroep in het hart raakt en hebt affiniteit met ouderen en vrijwilligers.
Je begrijpt de kunst van aantrekkelijke content en je denkt mee over hoe we door inzet van
social, PR en events het imago van Oog voor Utrecht kunnen versterken.
Je bent pro-actief. Je ziet kansen voor Oog voor Utrecht of gaat actief op zoek naar verhalen
die het waard zijn om te vertellen, bijvoorbeeld tijdens 1 van de 3 inlopen.
Je bent projectmatig en organisatorisch ingesteld. Je kunt goed plannen.
Je bent communicatief sterk en let hierin op details.

Wat wordt er van je verwacht?
•
•
•

Je werkt zelfstandig. We stemmen eerst je opzet af en daar ga je zelfstandig mee verder
Flexibel inzetbare uren
Overleg over je uren is altijd mogelijk

Wat wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

De kans om met jouw inzet en ervaring je stempel te drukken op waarderende
beeldvorming over ouderen en eenzaamheid tegen te gaan.
Een jonge en moderne organisatie
Slimme, enthousiaste en ondernemende collega’s om op een informele manier mee te
werken en van te leren.
Creëren van maatschappelijke impact; In alle leeftijdsgroepen groeit het aantal inwoners in
Utrecht, maar de groei is het sterkst bij 65-plussers.
Vanaf dag 1 alle ruimte en vertrouwen om veel verantwoordelijkheid te nemen.
Tijd om je collega’s te leren kennen tijdens evenementen (netwerkbijeenkomsten) en
inlopen. (we gaan uit eten, barbecueën en naar het theater)
Een kantoor in Noordwest Utrecht met een eigen keuken en altijd wel iets lekkers (kans op
zelfgebakken brownies, drop of een zak pepernoten in je tas)

Periode: Per direct, voor in ieder geval 3 uur per week. (we staan open voor overleg over het aantal
dagen en duur)
Geïnteresseerd?
Heb je vragen over de vacature? Bel of mail ons. In een persoonlijk gesprek wordt de vacature
verder toegelicht en kijken we wat er wel of niet bij je past. Stuur je korte motivatie, startdatum in
overleg.
Contactpersoon: Noortje Rozema.
•
•

Telefoonnummer: 06-42256732.
Mail: info@oogvoorutrecht.nl

