
 

 

 

Profielschets Medewerker Communicatie en PR   

Vrijwilliger Stichting De Herberg Breda / 18 januari 2021 

1 Wie zoeken wij? 
Het Bestuur van Stichting De Herberg Breda is op zoek naar een enthousiaste 
vrijwilliger voor de communicatie en PR.  We zoeken een gedreven man / vrouw 
met ervaring die de communicatie-  en PR-werkzaamheden zelfstandig kan 
uitvoeren. Ben jij degene die kan bijdragen om Stichting De Herberg Breda 
onderscheidend en krachtig te maken? 

2 Functiebeschrijving 
Als vrijwilliger Communicatie en PR ben o.l.v. de Directeur verantwoordelijk voor de interne en 
externe communicatie. Je denkt mee en tegelijkertijd voer je de taken uit. Als vrijwilliger stem je in 
met de christelijke visie van Stichting de Herberg  
 

Extern: 
• Je vergroot de naamsbekendheid en versterkt het 

onderscheidende imago van Stichting De Herberg Breda in on- 
en offline kanalen; 

• Je zorgt mede voor de uitvoering van de communicatiestrategie’ 
waardoor interne en externe doelgroepen (stakeholders) optimaal 
betrokken zijn bij de stichting en haar activiteiten o.a. binnen het 
werkveld, de kerken, de gemeente. 

• Je zorgt ervoor dat relevante ontwikkelingen binnen de omgeving van 
Stichting De Herberg Breda worden vertaald in duidelijke adviezen aan 
de directeur / het bestuur en te maken keuzes voor het externe 
communicatie- en publiciteitsbeleid van de stichting; 

• Je stelt wervende en informatieve teksten op voor uiteenlopende 
communicatie-uitingen on- en offline (folders, brochures, advertenties, 
website, nieuwsbrieven e.d.) en maakt deze toegankelijk voor diverse 
doelgroepen; 

• Je bent verantwoordelijk voor de vormgeving en 
drukwerkbegeleiding van diverse communicatiemiddelen 
(advertenties, brochures, flyers, uitnodigingen) 

• Je ontwikkelt en onderhoudt relaties met relevante media; 
• Je zorgt ervoor dat de website en de FB pagina actueel blijven                                     

en optimaal toegankelijk zijn en blijven voor belangstellenden; 



 

2. Functie-eisen 

Opleiding 
• MBO-opleiding, Communicatie en PR 

Kennis en ervaring 
 

• Kennis van en ervaring binnen het sociale domein;  
• Kunnen omgaan met digitale hulpmiddelen en het onderhouden van digitale 

informatiebronnen  
• Ervaring met het opzetten en onderhouden van social media kanalen; 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 

Gedragscriteria en vaardigheden 
• Persoonlijke affiniteit met de doelgroepen van Stichting De Herberg Breda; 
• Iemand met een sterke persoonlijkheid en een sterk analytisch vermogen; 
• Een harde werker die proactief en positief kritisch meedenkt 

Communicatief vaardig, zelfstandig en flexibel; 



 
 


