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 IJmond 

 

 

Vacature communicatiemedewerk(st)er 

 
Wie zijn wij  

Doelstelling 

Het doel van SHM IJmond is op verzoek van – en in samenwerking met – de 

hulpvrager de financiële situatie op orde krijgen door het vergroten van de 
zelfredzaamheid van de hulpvrager en het bieden van sociale en praktische 

ondersteuning. 

Visie 

Er zijn veel mensen die in (financiële) problemen zitten of daarin dreigen te 
raken. Zij kunnen het perspectief verliezen hoe zij deze problemen kunnen 

oplossen. Door de bundeling van krachten van lokale kerken en verwante 
organisaties en de inzet van schuldhulpmaatjes worden hulpvragers begeleid en 

ondersteund op weg naar financiële vrijheid. 

Missie 

Het voorkomen en oplossen van de schuldenproblematiek en bijdragen aan 

financiële vrijheid van mensen en een rechtvaardiger samenleving. De goed 
opgeleide vrijwilliger wil de medemens helpen vanuit de verbondenheid tussen 
mensen, daartoe gedreven door naastenliefde en de opdracht op te komen voor 

alle kwetsbaren. Daarbij zijn de kernwaarden: respect, solidariteit, recht doen 
aan de hulpvrager, warme menselijkheid, wederkerigheid, gelijkwaardigheid, 

echtheid, verbondenheid en onvoorwaardelijke trouw. 

Wie zoeken wij 

Ben jij een echte netwerker? Zie jij de lijnen om koppelingen te maken? Kan jij 
goed met de pers overweg? Zomaar wat vragen over jouw werk 

als communicatiemedewerk(st)er. Wat wij zoeken is iemand die Stichting 
Hulpmaatje IJmond in de publiciteit gaat zetten bij een breder publiek. Iemand 

die netwerkt met andere bedrijven/instellingen die signaleren waar 
cliënten zitten die door ons geholpen kunnen worden. Ook ligt er nog een hele 
taak om de social media zoals facebook e.d. in te richten. Voor deze functie is 

veel vrijheid om je werk zelf in te delen. Het liefst zien we dat je tevens 

bestuurslid wordt, maar het is niet per se noodzakelijk. 

Wil je meer informatie of denk je gelijk "dit is wat voor mij", neem contact op 
met Reinier de Lang(penningmeester) op 06-51339913 of via e-mail 

bestuur@schulphulpmaatje.nl 
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