VACATURE PR MEDEWERKER
Stichting Roparun
Stichting Roparun zet zich in voor ondersteunende zorg voor mensen met kanker. De stichting steunt
instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: “Leven toevoegen
aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Donaties
worden jaarlijks opgehaald door middel van het evenement Roparun, een estafetteloop vanuit Parijs
en Hamburg naar Rotterdam. Meer dan 300 teams leggen tijdens het pinksterweekend ruim 500
kilometer non-stop af om zo geld in te zamelen voor het goede doel, in 2018 was dit ruim 5 miljoen.
Dit bedrag is verdeeld over ruim 300 projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen
met kanker en hun naasten.

Wat wordt jouw functie?
Voor ons kantoor in Schiedam zijn we op zoek naar een medewerker PR (0,6 FTE) om ons team te uit
te breiden. Als medewerker PR kom je te werken op de afdeling Communicatie en val je
overeenkomstig de overige medewerkers onder de verantwoordelijkheid van de directeur van
Ropament B.V. Waar de medewerker communicatie voornamelijk marketing realiseert met
betrekking tot het evenement, gaat de medewerker PR zich volledig richten op PR voor de stichting
en haar goede doelen. Hierbij werk je ook samen met onze voorlichters en het bestuur van Stichting
Roparun.

Wat ga jij doen?
Als medewerker PR is jouw doel om zo veel mogelijk aandacht genereren voor de ruim 300 projecten
die stichting Roparun jaarlijks ondersteuning geeft. De bijbehorende taken zijn onder andere:
• Verantwoordelijk voor mediabeleid voor toekenningen van goede doelen;
• Het maken van nieuwsberichten voor onze kanalen zoals de website, het magazine en
diverse social media;
• Het opstellen en versturen van persberichten;
• Het opbouwen en onderhouden van een medianetwerk;
• Het creëren van media-aandacht bij de uitreiking van grote bedragen.

Wij vragen van jou:
Je bent een gedreven, betrokken persoon met HBO werk- en denkniveau en aantoonbare
werkervaring binnen een soortgelijke functie. Je hebt beschikking over een groot (media)netwerk, of
je bent goed in het vinden van de juiste netwerkcontacten. De termen initiatiefnemer en schrijftalent
zijn volledig op jou van toepassing.
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Wat bieden wij?
• Een afwisselende baan in een klein, enthousiast en betrokken team;
• Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• De uitdaging om je op professionele basis in te zetten om het leven van mensen met
kanker, voor zover mogelijk, te veraangenamen.
Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Wiljan Vloet via
w.vloet@roparun.nl. Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 16 juni 2019 per mail aan Wiljan Vloet gericht
worden.
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