
Vrijwillige Professionals

Gilde Den Haag vraagt ter ondersteuning van het bestuur een  

Bestuurslid
communicatie en public relations  

Gilde Den Haag bestaat uit ruim 400 vrijwilligers die hun kennis, kunde  
en (levens)ervaring inzetten voor hun stadgenoten. Kennisoverdracht is  
voor ons het sleutelwoord.   

Het meest bekend zijn onze Stadswandelingen. Jaarlijks maken zo’n  
10.000 mensen een boeiende tocht door de stad onder leiding van een  
van onze gidsen. Wie meer wil weten over de Haagse geschiedenis, kan  
terecht bij onze cursus Hagologie. Maar het Gilde organiseert ook het  
taalmaatjesproject SamenSpraak voor inwoners van Den Haag, die zich  
de Nederlandse taal en cultuur meer eigen willen maken.

Functie 
Het Gilde hecht veel waarde aan professionele communicatie en PR over 
haar doelstellingen en de activiteiten. Daarom laat het zich graag bijstaan 
door een ervaren communicatiedeskundige, zowel voor het ontwikkelen van 
beleid als voor de uitvoering daarvan.
De taken omvatten o.a.:
•  het opstellen, uitdragen en uitvoeren van beleid voor in- en externe  

communicatie en PR;
•  persvoorlichting en woordvoering;
•  het onderhouden en uitbreiden van de relaties en het netwerk van het Gilde;
•  het opstellen en de (eind)redactie van publicaties en teksten;
•  het attractief houden van de website, de sociale media en van het  

promotiemateriaal.
U heeft nauwe contacten met uw medebestuursleden en met onze vrijwilligers. 
Onkosten worden vergoed. Alle vrijwilligers van het Gilde zijn verzekerd. 

De werkzaamheden kunnen veelal vanuit huis worden verricht en nemen 
naar schatting twee dagdelen per week in beslag.

Wie zoeken wij? 
Voor deze functie met veel interne en externe contacten, staan goede  
communicatieve eigenschappen natuurlijk voorop. Maar, communicatie is 
een vak apart: daarom zoeken wij een bestuurslid dat naast enthousiasme 
voor het Gilde, vaardigheden en ervaring op het terrein van communicatie  
en public relations meebrengt. 

Belangstelling? 
Bent u geïnteresseerd in deze afwisselende vrijwilligersbaan, stuur dan  
een beknopt CV naar onze secretaris, Mariet Hubatý, e-mail hubaty@ziggo.nl. 
Wilt u meer weten over de functie, neem dan contact met haar op  
06 2379 1524. 

Stichting Gilde Den Haag, Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag 
Geopend van 9.30 - 12.30 uur, 070 3561281 info@gildedenhaag.nl  
www.gildedenhaag.nl


