
DE WERKGROEP COMMUNICATIE VAN HET MÁXIMAPARK ZOEKT VERSTERKING!
We zijn een kleine werkgroep met verschillende rollen en talenten. We zoeken 
vrijwilligers die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan de communicatie  
voor het Máximapark. Dit kan in diverse rollen. In het Máximapark is iedereen in het 
park ‘gastheer’. Dit proberen we ook tot uiting te brengen in onze communicatie.  
Wie weet kun jij ons daar bij helpen!

Een Máximapark vrijwilliger:
  is betrokken bij het Máximapark
 kan goed zelfstandig werken maar is ook proactief en bereid om
  samen te werken en elkaar te helpen neemt maandelijks deel aan het werkgroep 

overleg zet zich het hele jaar in voor minimaal 8 tot 10 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 Nieuwsbrief
De vrijwilliger Nieuwsbrief verzorgt de maandelijkse nieuwsbrief. 

Deze verzenden we vanuit Mailchimp. Jij bent iemand die:

 creatief is met korte teksten/talent voor schrijven van online teksten

 kennis heeft van Mailchimp of bereid is dit programma te leren

 het leuk vindt om nieuwsberichten op te halen bij partners in het park 

 oog voor wat er speelt in het park en wat een plek verdient in de nieuwsbrief

 goed kan plannen en vooruit denken om de nieuwsbrief maandelijks te versturen

 kan werken met Adobe CC (dit is een pré)


