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Viore is een plek waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen 
ontmoeten en ondersteunen. Verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken. Ontspannende en 
creatieve activiteiten kunnen ontplooien. Waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan 
ieders persoonlijke situatie. Viore helpt op deskundige wijze bij het vinden van je eigen weg in het 
omgaan met kanker en de gevolgen ervan.  
 
Viore is een zogenaamd inloophuis, geopend in 2012 te Hilversum. In de afgelopen jaren is de basis 
gelegd voor een uitgebreid, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig aanbod voor ondersteuning van 
mensen die leven met kanker in Gooi en Vechtstreek. Viore is er voor (ex-)patiënten, hun naasten en 
nabestaanden.  
 
Viore draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. Het centrum kent geen reguliere financiering 
en is afhankelijk van bijdragen van fondsen, particulieren en bedrijven. 

  
Het secretariaat  

Het secretariaat bestaat uit vier personen, die allen in deeltijd werken (samen ongeveer 2 FTE). 
Momenteel is er een  
 
 

Vacature PR-medewerker 

 

Wij zoeken een enthousiaste en creatieve PR-medewerker. De programmacoördinator van Viore is 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en de communicatie over het programma en de 
public relations. Daarbij is zij gericht op het realiseren van een verantwoord en veelzijdig programma 
voor mensen die leven met kanker. Door toegenomen werkzaamheden heeft Viore behoefte aan 
versterking van het team in de vorm van een PR-medewerker. De PR-medewerker zal in opdracht van 
de programmacoördinator werken. 
Samen met de directeur, de vrijwilligerscoördinator en de office-assistent vormt de 

programmacoördinator de dagelijkse leiding van Viore.  

De PR-medewerker vervangt de programmacoördinator, bij afwezigheid. 
 

Taken en verantwoordelijkheden  

• Aan de hand van een onderliggend communicatie/PR-plan programma’s promoten (plaatsen 
op websites van derden, mailings versturen, persberichten opmaken en versturen, 
meewerken aan de maandelijkse nieuwsbrief) 

• Social media bijhouden 

• Narrow casting verzorgen/initieren  

• Behoefte van bezoekers volgen v.w.b. het programma en programma’s evalueren 
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Eigenschappen en ervaring 

Kennis 

• Beschikt over HBO denk- en werkniveau 

• Kennis van (effectieve) communicatie en PR 

• Bekendheid en affiniteit met onze doelgroep 
 

Eigenschappen 

• Zelfstandig kunnen functioneren 

• Flexibel, goed prioriteiten kunnen stellen, houden van afwisseling en goed kunnen schakelen 
tussen de verschillende taken 

• Empathische en warme persoonlijkheid 

• Creatieve geest die denkt in mogelijkheden  

• Innovatief in het bereiken van de doelgroep 
 

Vaardigheden 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Ervaring met effectief gebruik van social media 

• Ervaring met het bijhouden van websites of bereidheid om dit te leren 

• Taalvaardig, ervaring met schrijven en fijngevoelig in passende woordkeus 

• Goed kunnen informeren over het programma aan bezoekers en vrijwilligers 

• Het gedachtengoed van Viore en de stijl van het huis zich eigen kunnen maken 
  

 
Een flexibele inzet van 4-8 uur per week wordt verwacht. De werkzaamheden kunnen (deels/na 
enige tijd) goed vanaf huis/kantoor/op afstand worden verricht. Viore is een vrijwilligersorganisatie 
met een bescheiden budget voor deze betaalde dienstverlening (€ 18,- per uur). ZZP-ers worden 
nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. 
 
Interesse? Neem contact op met de directeur, Miranda van den Eijnden via 06-23665687 of 

directeur@viore.org. Je kunt reageren tot 25 maart 2019. 

Meer informatie over Viore is te vinden op www.viore.org  

 

 

 

 

Hilversum, maart 2019 

 

Viore, centrum voor mensen die leven met kanker  
Oostereind 115  
1212 VH  Hilversum  
  
t  035-68 53 532  
e info@viore.org  
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