
 

  Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland zoekt een    

  coördinator PR en communicatie (vrijwilliger) 

 

Heb je organisatietalent en vind je het leuk om er voor te zorgen dat Fietsmaatjes zichtbaar 

is in onze regio zodat we meer mensen kunnen laten genieten van het duofietsen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou als onze PR en communicatie coördinator. 

Fietsmaatjes zet zich in voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Op een 

duofiets gaan een vrijwilliger en deelnemer op pad, zodat zij samen op een leuke en actieve 

manier buiten kunnen zijn.  

Als PR en communicatie coördinator ga je de volgende taken verrichten: 

• Je plant en organiseert PR- en communicatie activiteiten, veelal wijkgericht. Dat doe 

je samen met de locatiecoördinator en andere vrijwilligers. Je zorgt voor de 

promotiemiddelen (bijvoorbeeld flyers, posters) 

• Je beheert de website, zet actief de social media in voor contact met onze duo’s en 

externe belangstellenden en je schrijft de nieuwsbrief 

• Je schrijft of redigeert teksten voor de website en maakt persberichten gericht op de 

doelgroep en je hebt overzicht over de relaties (zoals wijkraden, regionale dag- en 

nieuwsbladen) 

• Je adviseert de andere coördinatoren en het bestuur over communicatie intern en 

extern 

Wie wij zoeken: 

• Je maakt makkelijk contact en je vindt het leuk om met jouw proactieve inzet 

Fietsmaatjes meer op de kaart te zetten 

• Je kan planmatig werken, bent bekend met de sociale media en je beschikt over PR- 

en communicatie vaardigheden. 

Tijdsbelasting 

• Je bent gemiddeld 4 uur per week kwijt aan deze coördinator rol.  Het fietsseizoen 

loopt van maart tot en met eind september 

• Je bent welkom bij de kwartaal overleggen van Fietsmaatjes, maar dat is geen 

verplichting 

 

Heb je belangstelling en kom jij ons team versterken?  

Voor meer informatie kan je bellen met Linda Weijers 06-47050157 of stuur een mail naar 

admin@fietsmaatjeszuidkennemerland.nl dan nemen wij contact met je op.  
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