
 

 

 

Ben jij voor een gelijkwaardige samenleving, waar iedereen meetelt en mee mag doen? En 

vind jij dat elk kind recht heeft op goed onderwijs? Draag als vrijwillige communicatieadviseur 

bij aan gelijke (ontwikkelings)kansen voor iedereen. Met huiswerk- en studiebegeleiding, 

coaching, workshops, trainingen en activiteiten: excursies, thema- en netwerkbijeenkomsten, 

rolmodellen en bedrijfsbezoeken worden jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar ondersteund 

in de zelfontwikkeling en verrijking in brede zin, zodat zij ‘know how’ hebben, zich te 

manifesteren in de samenleving en regie kunnen nemen over hun leven voor een duurzame 

toekomst. 

 

Wij zijn dringend op zoek naar een stevige en energieke:  

 

Communicatietopper 
Vrijwillig voor ± 4 uur per week  

 

Wat ga je doen? 

Als communicatieadviseur houd je je bezig met reputatiemanagement, adviseer je over hoe 

communicatie kan bijdragen op tactisch en operationeel niveau, bedenk je 

communicatieconcepten, schrijf je communicatievoorstellen en draag je bij aan de uitvoering 

ervan. Ook onderhoud je contacten met de media, schrijf je teksten en organiseer je 

voorlichtingsactiviteiten.  

 

Life Skills bestaat uit een enthousiast team van 18 vrijwillige parttimers en werkt daarnaast 

nauw samen met diverse betrokkenen op scholen, overheid en bedrijven. Wij geloven in de 

kracht van het verschil. Jouw ideeën zijn dan ook altijd van harte welkom.  

 

Wat verwachten we van jou 

 Jij beschikt over minimaal een HBO afgeronde opleiding op het gebied van marketing 
en communicatie; 

 Jij hebt ervaring met opstellen van pers,- en onlineberichten en het maken van folder- 
en beeldmateriaal; 

 Ervaring met inzet van sociale media; 
 Je bent gedreven, creatief, een doorzetter en ook nog een leuke, aardige collega met 

plezier in jouw werk; 

 Je bent communicatief sterk zowel mondeling en schriftelijk; 

 Pre: je hebt ervaring met het ontwikkelen van creatieve concepten, Wordpress en het 
produceren van grafische communicatiemiddelen. 

 

Wat bieden wij? 

Bij Life Skills staat zelfontwikkeling centraal. Je investeert met je bijdrage aan Life Skills in de 

toekomst van kinderen én in die van jezelf. Je komt in contact met wereldburgers die 

inspireren. Ook de frisse en innovatieve ideeën van jongeren zijn verrijkend. Tevens geeft 

het een hoop voldoening en energie als je ervaart hoe jouw hulp bijdraagt aan de groei van 

een ander. Last but not least, deze baan is een mooie aanvulling op je CV.  

 

Informatie 

Het instituut is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer (5 min. lopen vanaf station 

Bijlmer/ArenA). Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met  



 

 

Moenira Luqman, directeur via 06 11103153 of moenira.luqman@lifeskills.nl. Kijk voor meer 

informatie op www.lifeskills.nl  

 

Solliciteren 

Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae naar werkenbij@lifeskills.nl. Na ontvangst van je 

sollicitatie vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Als  kun je direct beginnen.   

 

VOG 

Omdat wij in onze projecten werken met jonge kinderen vragen wij voor alle nieuwe 

medewerkers een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent het Gedrag) aan. De kosten zijn 

natuurlijk voor ons. 
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