
Het Toon Hermans Huis Arnhem is het inloophuis voor iedereen die geraakt is 
door kanker en hun naasten. Kanker zet je leven op zijn kop, het heeft enorme 
gevolgen. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch en sociaal, zowel voor 
(ex-)patiënten als voor hun naaste omgeving. Iedereen die kanker heeft of 
heeft gehad en hun naasten is welkom in het Toon Hermans Huis Arnhem voor 
een luisterend oor, een gesprek met lotgenoten, informatie over niet-medische 
zaken, deelname aan activiteiten of om in stilte te verblijven. 
 
Doordat een van onze bestuursleden haar vertrek heeft aangekondigd per 1 
september is er een vacature ontstaan. 
 
Wij zoeken een vrijwilliger voor de functie van pr-medewerker. De medewerker 
PR is samen met een team van 2 andere vrijwilligers verantwoordelijk voor alle 
PR en Communicatie naar buiten toe. 
 
Taken: 

• Het adviseren en ondersteunen van het bestuur op het gebied van 
communicatie. 

• Het verzorgen van de nieuwsbrief die 3 tot 4 maal per jaar wordt 
verzonden. 

• Het nemen van initiatieven om nieuwe gasten, donateurs en 
samenwerkingspartners te bereiken. 

• Het bijhouden van de Social mediakanalen 
• Het meewerken aan het up-to-date houden van de website. 

 
Wat zoeken we in jou? 

• Een enthousiast persoon die zich wil inzetten voor het Toon Hermans 
Huis Arnhem 

• Een gedreven persoon die graag aan de slag gaat met dingen 
• Iemand die zowel zelfstandig, als in teamverband kan werken 
• Iemand die ervaring heeft met windows 365 
• Iemand die feeling heeft met social media en alle aspecten daar omheen 
• Iemand die een groot eigen netwerk heeft 
• Kennis van en vaardigheid in Wordpress en de diverse Social 

Mediakanalen heeft een sterke voorkeur. 
 
Wat bieden wij jou? 
Je bent onderdeel van een leuke organisatie, op een plek met veel gezelligheid, 
fijne mensen, goede koffie en veel vrijheid in het invullen en uitvoeren van 
deze vrijwilligersfunctie 


