Wandelnet wil het startpunt zijn voor wandelend Nederland. Ook willen we lopen als manier om je te
verplaatsen op de kaart zetten. Met die ambitie startte Wandelnet in 2016 de eerste nationale
Wandel naar je Werk-dag. Sindsdien roepen we elke eerste donderdag van april heel werkend
Nederland op om (een deel van) de afstand naar het werk te voet af te leggen. Met deze
bewustwordingscampagne brengen we lopen onder de aandacht bij werkgevers, werknemers en
politiek. De Wandel naar je Werk-dag realiseren we samen met verschillende partners:
belangenorganisaties, organisaties die prijzen beschikbaar stellen én natuurlijk de deelnemende
organisaties die de dag promoten onder hun collega’s. Vanaf komend jaar zoeken we daarnaast naar
organisaties die een financiële bijdrage willen leveren, zodat de Wandel naar je Werk-dag in de
toekomst kan blijven bestaan.

De vrijwilliger werving is samen met de communicatiemedewerker en belangenbehartiger van
Wandelnet verantwoordelijk voor het benaderen en binden van partners. Zijn of haar
werkzaamheden bestaan uit:
 Het bedenken van nieuwe manieren om financiering te krijgen voor de Wandel naar je Werkdag. Hiervoor organiseren we een brainstorm met jou en medewerkers van Wandelnet.
Samen stellen we een wervingsplan op.
 Het benaderen van organisaties om deel te nemen aan de Wandel naar je Werk-dag. Dit
betekent dat zij de dag onder hun medewerkers promoten. Je benadert zowel organisaties die
vorig jaar deelnamen, als nieuwe organisaties. Per mail en/of telefoon.
 Onderhouden van het contact met aangemelde organisaties: onder anderen het
beantwoorden van vragen per mail en telefoon en toesturen van benodigde informatie.
 Het benaderen van organisaties die prijzen ter beschikking willen stellen (afgelopen jaar
konden deelnemers bijvoorbeeld een hotelovernachting winnen!).
 Het benaderen van deelnemende organisaties om sponsor te worden van de Wandel naar je
Werk-dag. Hiervoor stel je samen met de communicatiemedewerker sponsorpakketten op.

We vragen het volgende van een kandidaat:
 Ervaring met fondsenwerving en/of marketing is een pré.
 Je vindt het leuk om je eigen input in te brengen in een project en komt zelf met ideeën;
 Je bent communicatief vaardig en legt graag contact (per mail, telefoon of face-to-face);
 Je bent proactief en vindt het een leuke uitdaging om zoveel mogelijk organisaties te werven
voor deelname aan de Wandel naar je Werk-dag.
 Je bent bereid om zo nu en dan naar het kantoor van Wandelnet te komen om daar te
werken. Dit kun je afwisselen met thuis werken.










Je wordt onderdeel van het campagneteam van de Wandel naar je Werk-dag, bestaande uit
een communicatievrijwilliger, communicatiemedewerker en medewerker belangenbehartiging.
Je krijgt begeleiding van medewerkers van Wandelnet bij het opstellen en uitvoeren van het
wervingsplan.
Je wordt uitgenodigd op de jaarlijkse medewerkersdag van Wandelnet en komt in contact met
onze andere vrijwilligers.
Jouw eigen inbreng wordt op prijs gesteld! Dus heb je leuke en creatieve ideeën om de
Wandel naar je Werk-dag te verbeteren, dan is daar ruimte voor.
We bieden dan wel geen salaris, maar wel een gezellig team, persoonlijke ontplooiing en
ruimte voor eigen inbreng en deskundigheid.
Reiskosten worden vergoed.
Je krijgt korting op onze wandelgidsen.
Je draagt bij aan het op de kaart zetten van wandelen en lopen in Nederland.

Deze functie loopt van augustus 2017 t/m april 2018. De inzet vergt circa 2 tot 4 uur per week,
waarbij het aantal uren in het begin wat lager zal liggen, en richting de datum van de Wandel naar je
Werk-dag (5 april 2018) wat hoger. In verband met afstemming met de rest van het campagneteam
is het nodig dat je zo nu en dan naar ons kantoor in Amersfoort kunt komen. Verder kun je ook
vanuit huis werken.
Informatie over de Wandel naar je Werk-dag vind je op www.wandelnet.nl/wandel-naar-je-werk-dag2018. Informatie over de vrijwilligers bij Wandelnet staat op http://wandelnet.nl/vrijwilligers.
Interesse? Stuur je sollicitatie met CV naar info@wandelnet.nl met in de onderwerpregel 'vacature
vrijwilliger werving Wandel naar je Werk-dag’.

