
Als plaatsvervangend bestuurslid van de communicatiecommissie ben jij

medeverantwoordelijk voor het aansturen van deze gehele commissie. Dat betekent dat jij de

medewerkers aanstuurt, enthousiasmeert en de communicatiecommissie vertegenwoordigt in

het dagelijks bestuur. Daarnaast vertegenwoordig je de communicatiecommissie tijdens de

bijeenkomsten met de Raad van Toezicht. Tevens schrijf je de beleidsplanning voor korte en

middellange termijn. Denk hierbij aan een communicatie jaarplan, het opzetten van een

duurzaamheidscommunicatieplan, en het opzetten en uitwerken van een strategie voor onze

sociale media kanalen. Jij bent onze communicatie- en marketing guru en draait je hoofd niet

om voor een extra uitdaging naast je ‘gewone’ werk.  Het is een pre als je reeds werkervaring

binnen Wings of Support hebt en daardoor bekend bent met de stichting en projectenwerk, of

als je bekend bent met duurzaamheidsonderwerpen binnen KLM en hier affiniteit mee hebt.

Je werkt samen met een collega bestuurslid communicatiecommissie en een Marketing

Manager, waarmee je de portefeuilles verdeeld. Naast het feit dat deze baan je enorm veel

voldoening geeft, dragen wij ook zorg voor plezier. Wij vergaderen minstens één keer per

maand met de commissie, het liefst onder het genot van lekker eten en een borrel. Bij ons

thuis óf in de horeca.

Wings of Support is een stichting van vrijwilligers die zich profileert door de directe controle en

betrokkenheid die we hebben met alle lokale organisaties die we steunen. Sinds 2017 is de stichting

official charity partner van KLM CSR. De communicatieafdeling houdt zich bezig met KLM’s

partnership, social media, digitale foto’s en video’s, drukwerk en promotiemateriaal,

promotieactiviteiten/evenementen, onze website, interne communicatie en ons digitale WOSwijs

magazine inclusief volwaardige redactie.

VACATURE (PLV)
BESTUURSLID
COMMUNICATIE

GEZOCHT

Enthousiast nieuw bestuurslid voor
onze communicatie commissie!

Wat voor jou? Lees dan snel verder

Achtergrond

Taken

Profiel
 Je bent werkzaam binnen KLM

 Je hebt ervaring of affiniteit met enkele bovengenoemde portefeuilles

 Je bent een teamplayer, daadkrachtig en neemt graag initiatief

 Je hebt een sterke mening over de invulling van de communicatie commissie en vol

enthousiasme om deze uit te werken in samenwerking met de overige bestuursleden 

 Je bent in het bezit van en kunt goed overweg met een computer (email, Word, Excel,

Powerpoint en SalesForce)

  Je wilt een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensstandaard en

toekomstperspectieven van kansarme kinderen door je tijd in te zetten voor Wings of

Support

Joris van Zadelhoff
t



Tijdsbesteding

Aan deze functie besteed je naar verwachting 5-10 uur per week. Daarnaast bezoek je eens

per twee maanden de bestuursvergaderingen nabij Schiphol/Hoofddorp en 4 maal per jaar de

Raad van Toezicht vergaderingen. Alle medewerkers binnen Wings of Support werken op

vrijwillige basis, echter verwachten we wel een commitment aan inzet. Alles voor een goed

doel!

Wat krijg je ervoor terug?

Een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van kinderlevens

Persoonlijke ontwikkeling

Een bredere invulling en voldoening van je baan in de luchtvaart

Gezellige collega’s die van borrelen en koken houden

-Werken in een dynamisch team binnen een organisatie met enthousiaste vrijwilligers 

Aanmelden/vragen/opmerkingen
Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar ruby@wingsofsupport.org

of joris@wingsofsupport.org

Je bent bereid gemiddeld 3 dagdelen in de week aan deze functie te wijden, verspreid over

de week
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