
 
 

Centrum Camino komt graag in contact met een  Coördinator Public Relations  

 
Introductie  
Centrum Camino is een inloophuis voor mensen die leven met kanker. Dit betreft zelfgetroffenen, 
naasten en nabestaanden binnen de gemeente Zuidplas.  
Voor meer informatie: zie onze website www.centrumcamino.nl  
 
De twee hoofddoelstellingen uit het beleidsplan 2021 zijn:  

 Het verder verbreden van onze doelgroep. Hierbij valt te denken aan: mannen, jongeren, 
kinderen en mensen in diverse leeftijdsgroepen  

 Het vergroten van onze naamsbekendheid binnen de gemeente Zuidplas door middel van 
inzet van media (web, socials, pers) en promotiecampagnes/materiaal. 

  
Organisatie 
Camino draait volledig op de inzet van ( onbezoldigde) vrijwilligers. De organisatie bestaat uit een 
dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris, lid zorg, lid sponsoring), een team 
coördinatoren (vrijwilligers, activiteiten, evenementen en PR) en ongeveer 40 gastvrouwen/heren en 
activiteitenbegeleiders. 
 
Voor de functie “Coördinator PR” zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die sturing geeft aan een – 
deels nog aan te trekken- team van 3 à  4  PR-vrijwilligers  
 
Verantwoordelijkheden: 

 Verbeteren van de algehele bekendheid van Camino en de activiteiten die we bieden  

 Bedenken en uitvoeren van een PR strategie  

 Realiseren van een goede afstemming met de diverse coördinatoren 

 Het opstellen en publiceren van web en social media content, nieuwsbrieven, flyers  

 Het verbeteren van de vindbaarheid van onze website (SEO)  

 Het onderhouden en verbreden van de relatie met media als Hart van Holland, Gouwe IJssel 
nieuws etc.  

 Het bepalen en verdelen van de taken binnen het team  
 

Profiel  

 Enthousiast, energiek 

 Verbindend naar buiten en naar binnen, gericht op constructieve externe en interne 
samenwerking en communicatie 

 Affiniteit met de Camino doelgroep  

 ( bij voorkeur) Ervaring met het coördineren van een team  

 Goede communicatieve vaardigheden (via digitale media, schriftelijk en mondeling) 

 Goede relatie manager - bij voorkeur brede marketing en PR ervaring  

 Bekend met de mogelijkheden van social media 
 

Contact en nadere informatie:  
Trudy Walschots    
Coördinator vrijwilligers Camino,  tel: 06 302 286 83  trudy.walschots@caminoportaal.nl  
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