Vacature PR & Communicatie

Sta jij te popelen om vaktherapie beeldend meer bekendheid te geven?

In deze functie ga je het imago van vaktherapie beeldend landelijk neer zetten en verder ontwikkelen.
Als bestuurslid zal je professionele netwerk zich snel uitbreiden. Ben jij actief op Facebook en
LinkedIn? Zie jij jezelf promotiemateriaal ontwikkelen, de website beheren en de nieuwsflits
samenstellen? Lees dan hieronder onze vacature en jouw nieuwe bestuursfunctie.
Informatie over de NVBT De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) is de
beroepsvereniging die de Nederlandse vaktherapeuten beeldend vertegenwoordigt. De missie van de
NVBT:
Zoveel mogelijk vaktherapeuten beeldend verenigen;
Ondersteunen van, en richting geven aan de voortdurende kwaliteitsbevordering van de
beroepsuitoefening;
Zich sterk maken voor een goede positie van vaktherapeuten beeldend in het beroepenveld;
Zich inzetten om vaktherapie beeldend bekend te maken;
Functie
Als bestuurslid PR & Communicatie zet jij je in voor de bekendmaking van vaktherapie beeldend en
verzorg je de informatievoorziening vanuit het bestuur naar leden. Je voornaamste taken zijn het
samenstellen en versturen van de nieuwsflits en het beheren van de website. In zeswekelijkse
vergaderingen geef je samen met de andere bestuursleden vorm aan het beleid van de NVBT. Voor
een NVBT-bestuursfunctie staat gemiddeld 6 uur per week.
Wij vragen
Voor deze functie zoeken wij een beeldend vaktherapeut beeldend die handig is met internet, sociale
media en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Zit jij boordevol ideeën om het imago
van beeldende therapie een boost te geven, reageer dan op deze vacature.
Wij bieden
Een uitdagende en afwisselende functie, met veel ruimte voor eigen initiatief. Een gemotiveerd
bestuur met als we op sterkte zijn negen leden. Je wordt ingewerkt door Jolida; onze huidige prmedewerkster. Wij bieden een vrijwilligersvergoeding. Aan bestuurlijke activiteiten wordt door de
register vaktherapie registratiepunten toegekend.
Informatie
Heb je interesse? Je kunt je motivatiebrief en cv sturen naar nvbt.voorzitter@vaktherapie.nl. We
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Henk Aartsma, de voorzitter van de NVBT:
nvbt.voorzitter@vaktherapie.nl. Als je je telefoonnummer mee stuurt wordt je zo binnen een week
teruggebeld. Je vindt de NVBT op www.beeldendetherapie.org, Facebook en LinkedIn.

