
 

Vrijwilliger Marketing & Communicatie 
 

Het Klooster Oude Noorden in Rotterdam gaat een nieuwe ontmoetingsruimte openen voor 
wijkbewoners, met een bar en een wijkkeuken. Wie helpt ons met de bekendmaking hiervan, 
maakt hiervoor een plan en voert dit mede uit? En helpt mee de opening tot een feestelijke 
gebeurtenis te maken?  
 

 
Wij vragen: 

- Ervaring met het opstellen van een marketing & communicatieplan, en met het bereiken van doelgroepen 
- Behendig zijn in het schrijven van content voor o.a. de website en social media en bekend zijn met het plaatsen van 

berichten 
- Helpende hand bij de organisatie van de opening ontmoetingsruimte na de zomer van 2023 
- Uitvoering in overleg en samenwerking met de zakelijke leiding en bij de uitvoering betrokken bestuursleden 
- Beschikbaarheid van gemiddeld 3 uur per week, naar eigen inzicht en afhankelijk van wat nodig is. Tot minimaal  

1 november 2023. 
- Zelfstandig werken en eigen inbreng  

 
Wij bieden: 

- Onderdeel zijn van een succesvol wijkcentrum, met zo’n 30.000 bezoekers per jaar 
- Nauw betrokken zijn bij een nieuw initiatief in de wijk, breed gedragen door wijkbewoners en gemeente 
- Vast team van professionals en vrijwilligers 
- Een groot wijknetwerk 
- Alle ruimte voor initiatief 
- Combinatie van werkplek en thuiswerken 
- Een vrijwilligersvergoeding volgens interne richtlijnen 

 
Over ons: 
Het Klooster Oude Noorden is een Huis van de Wijk, gevestigd in een voormalig kloostergebouw, 1700m2 groot. Wij stellen 
ruimten ter beschikking voor sociaal maatschappelijke organisaties, voor activiteiten van wijkbewoners en voor educatieve- en 
cultuurprogramma’s. Bijna alles is gratis toegankelijk. Er is een bibliotheek, een binnentuin, een leestafel en een koffiebar. 
Hieraan wordt binnenkort een keuken, een grotere bar en een ontmoetingsruimte toegevoegd. 
 
Bezoek voor meer informatie onze website: https://www.kloosteroudenoorden.nl 
 
Interesse? 
Stuur een bericht naar de zakelijk leider, Leon: leon@kloosteroudenoorden.nl. We beantwoorden graag je vragen of gaan verder 
met je in gesprek. 
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