Dress for Success Leiden zoekt enthousiaste vrijwilligers voor haar PR- / Communicatiecommissie
Ben jij een enthousiaste en ervaren socialmedia-expert, marketing-, communicatie- of PR-adviseur? Wil jij je
als vrijwilliger inzetten voor het versterken van de bekendheid van Dress for Success en haar werk? Wil jij
meedenken over het verder vormgeven van onze PR, communicatie en marketing/fondsenwerving? Dan
zoeken wij jou!
Dress for Success
Bij Dress for Success geloven we dat iedereen die kan en wil werken, er recht op heeft om economisch
zelfstandig te zijn en volwaardig mee te doen. Daarom zetten wij ons in om (langdurig) werkzoekenden met
een kleine beurs te helpen hun kansen op een baan, stage, opdracht of vrijwilligerswerk te vergroten, door
hun zelfvertrouwen een boost te geven voor hun sollicitatie.
In onze winkels bieden ervaren vrijwilligers onze klanten - naast een luisterend oor en persoonlijke aandacht
- representatieve kleding en concreet advies op het gebied van stijl en presentatie. Voor ons werk benutten
wij de door particulieren en bedrijven gedoneerde nieuwe en zo goed als nieuwe kleding.
Dress for Success Leiden is onderdeel van Dress for Success Nederland en Dress for Success Worldwide, en is
er voor klanten in de hele regio: van de Duin- en Bollenstreek, Leiden, Rijnstreek, Rijswijk tot en met
Zoetermeer.
Mensen hebben een grotere kans op succes als ze de beste versie van zichzelf kunnen laten zien. We weten
uit ervaring dat onze aanpak werkt: ruim 60% van onze klanten is na een bezoek aan onze Leidse winkel
succesvol in het vinden van stage of werk!
We zoeken
Meerdere enthousiaste en zelfstandig werkende vrijwilligers, die kennis en ervaring meebrengen op één of
meer van deze gebieden: PR en persvoorlichting, marketing en communicatie, websitebeheer en analytics,
grafische vormgeving, de organisatie van acties en evenementen, de inzet van social media (community
building), crowdfunding en fondsenwerving.
Taken die we in ieder geval willen uitvoeren: 4x per jaar nieuwsbrief samenstellen, opmaken en versturen
(MailChimp), websitebeheer (kennis van WordPress), persberichten schrijven en perscontact, Twitter- en
Instagramaccounts beheren, communicatiemateriaal ontwikkelen en huisstijl toepassen (Canva); waar
mogelijk fungeer je als back-up voor collega’s.
Samen geven we onze communicatie en marketing/fondsenwerving verder vorm en bepalen we welke
activiteiten jij, met jouw ervaring en interesse, daarin kunt gaan uitvoeren.
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We verwachten van jou
Om dit werk goed te kunnen doen, verwachten wij van jou dat je:
● affiniteit hebt met de doelstellingen van Dress for Success;
● gemiddeld minimaal 2 uur per week beschikbaar bent voor werkzaamheden of overleg;
● actief wilt samenwerken met andere leden van de commissie en andere vrijwilligers van Dress for
Success;
● een goede (schriftelijke en mondelinge) beheersing van de Nederlandse taal;
● zelfstandig kunt werken en een proactieve houding hebt.
We bieden jou
Als Dress for Success Leiden hebben wij jou het volgende te bieden:
● een mogelijkheid om je expertise in te zetten en/of verdere ervaring op te doen met PR, communicatie,
marketing en fondsenwerving;
● de mogelijkheid om in Leiden en omgeving en/of contacten op te doen;
● begeleiding en ondersteuning van collega’s/mede-commissieleden;
● een team van fijne collega’s;
● werk dat ertoe doet!

Interesse?
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Grace Flohr, relatiemanager Dress for Success Leiden,
telefoon 06-53417866, e-mail info@dressforsuccessleiden.nl. Zij vertelt je er graag meer over.
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