
Vacature vrijwilliger  
PR en Communicatie bij Speelotheek Pinoccio 

 
Bij Speelotheek Pinoccio zijn wij op zoek naar een topper met de juiste ervaring in  PR&Communicatie. 
Heb jij de vlotste pen, goede ideeën en heb je veel motivatie? Dan ben jij misschien wel ons nieuwste 
teamaanwinst!  
 
Zoek jij leuk vrijwilligerswerk?                                                                                                          
Speelotheek Pinoccio is een uitleenwinkel voor speelgoed en biedt een uitgebreid assortiment 
speelgoed en spelmateriaal voor kinderen van 0-10 jaar. Ons team bestaat uit een enthousiaste groep 
vrijwilligers die zich inzet voor de Speelotheek.  Zij zorgen voor onder andere de uitleen van het 
speelgoed, geven advies over ons speelgoed aan bezoekers, zorgen voor de aanschaf en het "uitleen-
klaar" maken van nieuw speelgoed, repareren speelgoed of doen de ledenadministratie. Er zijn taken 
voor en achter de schermen, in de Speelotheek zelf of thuis.  
 
Jouw activiteiten bij Speelotheek Pinoccio? 

 Je houdt je bezig met het schrijven van teksten  

 Het opstellen en versturen van nieuwsbrieven en persberichten  

 Het publiceren van nieuws online/offline  

 Het maken van poster/flyers 

 Contacten onderhouden met maatschappelijke organisatie en instellingen  

 Het meehelpen organiseren van diversen activiteiten  

 Het meehelpen in de Speelotheek met het innemen/uitlenen van speelgoed, om zo affiniteit te 
krijgen met de Speelotheek werkzaamheden 

 
Wie ben jij? 

 Je hebt een sterke affiniteit met speelgoed, kinderen en media 

 Je hebt goede sociale vaardigheden 

 Je hebt een flexibele instelling en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel  

 Je kunt zelfstandig werken, maar ben je ook een teamspeler 

 Verder heb je uitstekende organisatorische-, communicatieve- en schrijfvaardigheden  
 
Wat krijg je ervoor terug  

 Een plezierige en inspirerende werkomgeving 

 Een gratis Speelotheekabonnement  

 Jaarlijks een gezellig personeelsetentje 
 
Meer informatie? 
Is jouw interesse gewekt, maar wil je eerst nog wat meer weten over de Speelotheek?  
Stuur een mail naar Info@Speelotheekpinoccio.nl of bel naar 06- 42095716 
 
Speeltoheek Pinoccio   www.Speelotheekpinoccio.nl 
Frieswijkstraat 99   info@Speelotheekpinocci.nl 
3861 BK Nijkerk    @SOTPinoccio  
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