REDACTIEVRIJWILLIGER
“DANKZIJ DE CULTURELE TIPS VAN DE REDACTIE WORD IK CULTUREEL
GEINSPIREERD EN BEKIJK IK VELE DIVERSE VOORSTELLINGEN”

Landelijk/vanuit huis

Per direct

2-4 uur per week

OVER JOU

WAT DOET VIER HET LEVEN?

Ben jij goed in het
schrijven van wervende
en inspirerende
teksten? Ben je
bovendien cultureel
breed georiënteerd?
En ben je
geïnteresseerd in
online activiteiten en
ontwikkelingen?
Dan is deze functie iets
voor jou!

Stichting Vier het Leven organiseert theater-, concert-, film- en museumbezoek met
begeleiding voor ouderen die dat niet meer zelfstandig kunnen, willen of durven
ondernemen. Cultuur inspireert en verbindt en onder het motto ‘Samen Uit, Samen
Genieten’ geven we hier met ons team gestalte aan, zodat wij jaarlijks kunnen
rekenen op ongeveer 22.000 deelnames. Naast fysieke ontmoetingen willen we
ouderen óók een digitale ontmoetingsplek bieden: het Vier het Leven Cultureel
Digitaal Ontmoetingsplein. Dit digitale plein biedt ruimte voor ontmoeting, culturele
inspiratie, persoonlijke verhalen en een plek om met elkaar kennis en ervaringen uit
te wisselen. In het najaar van 2022 wordt het digitale ontmoetingsplein van Vier het
Leven gelanceerd met een online bibliotheek/mediatheek, een agenda met
georganiseerde online activiteiten/bijeenkomsten via Zoom, een digitaal prikbord en
een link naar het online reserveren voor onze reguliere activiteiten.

INTERESSE?

WAT GA JIJ DOEN?

Stuur dan je cv met
een korte motivatie
naar
redactie@4hetleven.nl

Met jouw vrijwilligerswerk draag je bij aan onze missie om ouderen de kans te blijven
bieden om het leven te vieren. Als redactievrijwilliger zorg je voor een inspirerend
digitaal ontmoetingsplein met uitgebreide en diverse content.

Voor vragen over deze
functie kun je contact
opnemen met :
Mascha v/d Boogaard
mascha@4hetleven.nl
Ontvang je graag eerst
het uitgebreide
functieprofiel? Mail
dan naar
redactie@4hetleven.nl
Voor meer informatie
over Vier het Leven:
www.4hetleven.nl

Dit is wat je onder andere gaat doen:
o Het verzamelen van interessante online content voor het vullen van de
mediatheek en het up to date houden van de mediatheek.
o Het periodiek opstellen van de ‘tip van de redactie’ waarin gevarieerd cultureel
aanbod op een wervende en inspirerende manier wordt uitgelicht.
o Content verzorgen voor het online prikbord: geschikte onderwerpen bedenken,
reacties op gang brengen, monitoren en waar nodig bijsturen.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Veel plezier, afwisseling, uitdaging en voldoening! Een enthousiast team met passie
voor het mooie werk. Ruimte voor eigen initiatief en inbreng. Om ervoor te zorgen
dat je goed voorbereid aan de slag kunt gaan en je je werk met zelfvertrouwen en
plezier kunt doen, volg je een basistraining die past bij het vrijwilligerswerk dat je gaat
doen.

