Redacteur tekstschrijver Mantelzorgnieuwsbrief
Je bent een mantelzorger wanneer je zorgt voor iemand uit je gezin, familie of omgeving. Dat wordt
vaak heel normaal gevonden, maar geeft tegelijkertijd veel drukte en zorgen. Malkander helpt
mantelzorgers. Dit doen wij onder andere door te voorzien in informatie die voor Mantelzorgers
helpend kan zijn.
Eén keer in het kwartaal verspreiden we digitaal een Mantelzorg nieuwsbrief. Hierin staan diverse
interviews (met mantelzorgers en/of partnerorganisaties), informatieve feitjes en een agenda met de
datum van nieuwe ontmoeting momenten/cursussen. Voor het maken van deze nieuwsbrief zijn wij
op zoek naar een redacteur/tekstschrijver.
Werkzaamheden:
➢ Samen met een sociaal werker van Malkander stem je af welke items er komend kwartaal in de
nieuwsbrief komen
➢ Je zoekt weetjes, nieuwsfeiten of actuele informatie op die voor mantelzorgers interessant zijn
➢ Je neemt interviews af en werkt deze uit
➢ Het zou helemaal fijn zijn wanneer je ook in staat bent een mooie foto te nemen van de
geïnterviewde die bij het item geplaatst kan worden, maar dit is geen vereiste. Let op, je hoeft geen
kaas gegeten te hebben van het (digitaal) opmaken van een nieuwsbrief. Het gaat echt om het
schrijfwerk. De digitale opmaak en het versturen doen wij.
Vaardigheden:
➢ Taal is zeg maar echt jouw ding en je bent een schrijftalent
➢ Enige affiniteit met het onderwerp Mantelzorg is een pré
➢ Je kunt zelfstandig aan de slag maar weet ons ook snel te vinden wanneer overleg wenselijk is.
De tijdsinvestering is helemaal zelf in te delen. Samen stellen we de deadlines op voor het aanleveren
van de tekst (4 keer per jaar) en je bent helemaal vrij hoe je de tijd naar die deadlines toe indeelt.
Uiteraard staan wij altijd voor je klaar, bij vragen, twijfel of overleg.
Enthousiast geworden?
Direct enthousiast of liever eerst wat informatie? Neem contact op met Jan Jong via 06 - 82144805 of
mail naar jjong@malkander-ede.nl

