
  

 
 

GEZOCHT: Coördinator PR & Communicatie (vrijwilliger).  
 

 
Functieprofiel. 
De coördinator PR & Communicatie is de coördinator van de commissie PR & 
Communicatie. Hij/zij onderhoudt de contacten tussen het bestuur en de teamleiders voor 
zaken waar een beroep op de commissie PR & Communicatie gedaan kan worden. Binnen 
de commissie PR & Communicatie ziet de coördinator toe op de voortgang van lopende 
zaken en een goede afstemming van de taakverdeling binnen de commissie. 
 
Je bezigheden. 
Je houdt je bezig met alles wat te maken heeft met PR en Communicatie. Als coördinator 
heb je de coördinerende rol en ben je het aanspreekpunt voor het groepsbestuur van 
Scouting Nuth. Woont op verzoek de vergaderingen van het Groepsbestuur bij. Je neemt de 
grafische werkzaamheden voor je rekening, de afstemming van de activiteiten van de leden 
van de commissie. Je hebt contact met relevante leveranciers en andere relaties die te 
maken hebben met PR. De PR en communicatie doe je samen met jouw teamgenoten. 
Iedereen heeft andere kennis en kunde, o.a. over websites of fotografie. Dat zorgt voor veel 
diversiteit binnen het PR-team. Je bent enthousiast, creatief en kunt goed samenwerken.  

 
Inschatting tijdsbelasting: Je bent wekelijks ongeveer 2 tot 4 uur bezig. 
 

Je bagage. 
Om je werkzaamheden als coördinator PR & Communicatie goed uit te kunnen oefenen, ben 
je minimaal 18 jaar. Je bent lid van Scouting Nederland (of bereid dit te worden) en van 
onbesproken gedrag, waardoor je een VOG kunt overleggen. Je bent bereid je voor deze 
functie in te zetten en te werken aan je eigen kwalificatie/deskundigheid. Met trots draag je 
tijdens groepsactiviteiten Scoutingkleding: de Scoutfit. Uiteraard beschik je ook over de 
nodige ervaring en competenties, maar krijg je ook de mogelijkheid deze te ontwikkelen.  
 

Je beloning. 
Je krijgt een netwerk van (Scouting) vrijwilligers die jou kunnen helpen in het bereiken van je 
eigen leerdoelen. Daarnaast kun je jouw eigen management ervaring vergroten. Maar 
bovenal is het een plezierige besteding van je vrije tijd. Je krijgt een inwerkperiode waarin je 
de diverse kanten van de groep kunt leren kennen. 
 
 
Interesse in deze vacature kan kenbaar gemaakt worden via: secretariaat@scoutingnuth.nl 
 
Zie ook de website: www.scoutingnuth.nl  


