
DE WERKGROEP COMMUNICATIE VAN HET MÁXIMAPARK ZOEKT VERSTERKING!
We zoeken verschillende vrijwilligers die het leuk vinden om een bijdrage te leveren 
aan de communicatie voor het Máximapark. In het Máximapark zien wij iedereen die in 
het park is, als ‘gastheer’. Gastvrij zijn én zorg dragen voor het behoud van het mooiste 
stadspark van Utrecht.

Een Máximapark vrijwilliger is te herkennen aan:
  de betrokkenheid bij het Maximapark
  proactief en bereid zijn samen te werken en elkaar te helpen
 de maandelijkse deelname aan het overleg van de werkgroep
  het uitoefen van werkzaamheden gedurende het hele jaar met een  

tijdsinschatting van 8 tot 12 uur per maand

Wat bieden wij jou
Een leuke vrijwilligersplek in de kleine werkgroep communicatie voor het mooiste 
stadspark van Nederland. We werken nauw samen aan verschillende producten en media 
voor het park. Zoals een fysieke parkplattegrond, campagnes in het park, de website 
en social media. Je bijdrage is direct zichtbaar en kan ook waardevol zijn op je cv. In het 
park zijn veel verschillende vrijwilligers actief van beheeractiviteiten, tot leden van  
het parkberaad. We proberen elk jaar ook iedereen samen te brengen voor een zomer  
en winter borrel. Dus je rol als vrijwilliger zorgt naast leuke contacten ook voor een 
netwerk in en om het Máximapark.

Lees op http://www.maximapark.nl/over-het-park meer over hoe het Máximapark  
georganiseerd is. Voel je je aangesproken mail dan een korte motivatie naar  
communicatie@maximapark.nl
Wil je eerst meer weten stuur dan ook een mailtje met je vragen of je telefoonnummer 
dan nemen we snel contact met je op.

U T R E C H T

Vrijwilliger Design / Vormgeving / Website
We zoeken een vrijwilliger die naast het onderhoud van de website het leuk 

vindt om online en offline uitingen te creëren die in lijn zijn met de huisstijl 

van het Máximapark. Jij kunt:

  werken met het Adobe CC pakket (Indesign, Photoshop en Illustrator)

  affiniteit met fotografie (zelf maken is een pré)

  online en offline uitingen opmaken als spandoeken, advertenties,  

parkplattegrond e.d. En deze bestanden gereed maken voor drukwerk of  

online toepassingen.


