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Vacature Leergeld Utrecht 

In de gemeente Utrecht wonen meer dan 10.000 kinderen in gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Voor de 

aanschaf van een fiets, of een computer om huiswerk te maken, schiet het gezinsinkomen veelal tekort. Ook de 

kosten voor een schoolreisje kunnen de ouders vaak nauwelijks opbrengen. 

Stichting Leergeld Utrecht vindt dat onacceptabel en wil dat a lle kinderen volwaardig kunnen meedoen aan 

onderwijs, cultuur en sport. Samen met maatschappelijke organisaties en de gemeente Utrecht maken we dat voor 

steeds meer kinderen mogelijk. Hielpen we in 2018 zo’n 600 kinderen, in 2020 waren dat er al zo’n 2000. 

 

De komende jaren willen we die lijn doortrekken en onze bekendheid bij onze doelgroep e n bij sponsors en 

fondsen verder vergroten. Om dat voor elkaar te krijgen, willen we ons team versterken met een  

 

ENTHOUSIASTE EN BEVLOGEN VRIJWILLIGER PR & COMMUNICATIE  

voor + 4-8 u.p.w. 

 
In samenwerking en overleg met de coo rdinator en een bestuurslid pr en communicatie ga je aan de slag met de 

uitvoering van het pr-communicatiebeleid.  

Taken 

• online communicatie via website en social media 

• mede organiseren acties en bijeenkomsten om onze naamsbekendheid te vergroten 

• organiseren van intern overleg over onze pr & communicatie 

• meedenken over onze pr- en communicatiestrategie 

Profiel 

• Hands on mentaliteit 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• Beheersing van de diverse sociale media 

• Sociaal vaardig, mensen kunnen mobiliseren 

• Kennis van de sociale kaart in Utrecht of wil geï nformeerd worden daarover 

• Kunnen overtuigen  

• Flexibel 

• Achtergrond in de pr &C communicatie is een pre 

Team 

Het dagelijks werk van Leergeld Utrecht wordt uitgevoerd door twee coo rdinatoren (samen 1,2 fte) en een team 

van 10-15 vrijwilligers en stagiaires. Een meewerkend bestuur van zeven leden stuurt organisatie op hoofdlijnen 

aan. De vrijwilligersfunctie voor PR & Communicatie is een nieuwe functie in onze organisatie.  

 

http://leergeldutrecht.nl/
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Wat bieden wij? 

Wij bieden je een belangrijke rol in een dynamische organisatie die in toenemende mate bijdraagt aan de 

toekomstkansen van kinderen uit arme gezinnen. Je krijgt volop ruimte om je eigen ideee n en creativiteit in te 

zetten om de impact van Leergeld Utrecht verder te vergroten. 

Solliciteren? 

Ben je enthousiast? Solliciteer door jouw motivatie met cv voor 15 juni per e-mail te sturen naar 

coordinator@leergeldutrecht.nl. 

Wil je eerst meer weten? Stuur ons dan een e-mail met je contactgegevens. Wij nemen dan snel contact met je op. 

contact met je op. 
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