HOE SCHRIJF JE EEN VACATURETEKST?
Nadat je een profiel hebt aangemaakt op het MOOIWERK platform kun je aan de
slag met het plaatsen van vacatures. Je moet hiervoor een aantal velden invullen:

MOOIWERK
TITEL
Benoem in één zin (5 tot 10 woorden) op een pakkende
manier wat de functie inhoudt.
TIP: Het woord vrijwilliger hoeft hier niet in, aangezien de
Vacaturebank gericht is op vrijwilligers.
TIP: Als het logo van de organisatie
duidelijk maakt om welke organisatie het gaat, hoeft de
organisatienaam niet in de titel.

CONTENT
Hier komt de vacaturetekst. Noem hier deze onderwerpen:
De organisatie
Omschrijf in een viertal regels je organisatie. Wat maakt de
organisatie bijzonder? Meer informatie over je organisatie
kun je kwijt in je profiel.
TIP: Maak een link naar vrijwilligerswerk. Waarom zou iemand
juist bij deze organisatie vrijwilligerswerk willen doen?

Werkzaamheden
Licht uit wat de vrijwilliger precies gaat doen. Geef aan wat
de verantwoordelijkheden zijn. Wees kort maar krachtig!
TIP: Geef voorbeelden, zodat de werkzaamheden tot de
verbeelding spreken.

Wat krijgt de vrijwilliger ervoor terug?
Dat kunnen verschillende dingen zijn. Denk aan de
verschillende motivaties van mensen om vrijwilligerswerk
te doen. Zoals een waardevolle werkervaring, ontmoeten
van nieuwe mensen of werken aan competenties.
Overige informatie
Hier noem je bijvoorbeeld nog of het nodig is dat de
vrijwilliger een auto heeft of een eigen computer.
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WAAR?
Je kunt hier kiezen in welk gebied je organisatie zich
bevindt. Is het geen vaste locatie? Vermeld dit dat bij
content onder ‘overige informatie’.
TIP: Zorg dat het adres ook op je profielpagina klopt!

HOE VAAK?
Je kunt hier kiezen uit regelmatig, eenmalig of tijdelijk:
• Regelmatig is bijvoorbeeld elke week op woensdag.
• Heb je een evenement waarop vrijwilligers kunnen
helpen? Dan kies je voor eenmalig.
• Is het een project dat een aantal weken/maanden
loopt, dan is tijdelijk de juiste optie.
TIP: Heb je op een vaste dag de inzet van een vrijwilliger nodig?
Vermeld deze dag dan ook in de content.

HOEVEEL UREN?
Allereerst vul je een aantal in, vervolgens kies je de juiste
benaming bij ‘duur’ en tot slot het aantal uren.
VOORBEELD 1
Om de week op maandag heb je de inzet nodig tussen 10.00
en 16.00 uur. Je vult dan in: 2 - keer per maand – 4 tot 8 uur
VOORBEELD 2
Tijdens een festival werk je twee dagen van 12.00 tot 22.00
uur. Dan vul je in: 2 – keer per weekend – 9 tot 16 uur
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TYPE MOOI WERK?
Hier kun je kiezen uit een hele lijst. Kies maximaal
3 passende begrippen voor je vrijwilligerswerk en
organisatie.

COMPETENTIES?
Hier kies je uit een lijst competenties. Probeer alleen de
competenties te kiezen die een vrijwilliger daadwerkelijk
moet bezitten. Vink niet de competenties aan die een
vrijwilliger nog kan ontwikkelen. Als deze namelijk in het
rijtje staan waaraan een vrijwilliger het liefst al voldoet,
schrikt dit af.

UITERSTE REACTIEDATUM
Kies de datum voor wanneer je uiterlijk een vrijwilliger
nodig hebt. Tot deze datum staat de vacature in de
Vacaturebank.

STATUS
Zorg dat hier ‘ gepubliceerd’ staat. Heb je een vrijwilliger
gevonden? Pas dit dan aan naar: ‘ vervuld’.
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WERKEN MET?
Is deze vacature vooral gericht op werken met een
bepaalde doelgroep? Dan kun je dat hier aangeven.
TIP: Vul dit alleen in als het vrijwiligerswerk dat iemand gaat
doen, gericht is op deze doelgroep.

OOK GESCHIKT VOOR?
Om te zorgen dat je de juiste vrijwilliger vindt, kun
je hier invullen voor welke doelgroep de vacature
geschikt is. Bedenk hierbij bijvoorbeeld of het kantoor
rolstoelvriendelijk is.
TIP: Is je vacature door iedereen in te vullen? Super! Vink dan
alle doelgroepen aan

VERGOEDING?
Indien je organisatie een vergoeding heeft voor
vrijwilliger, kun je dat hier invullen. Is die er niet? Geen
probleem. Vink dan ‘ Gewoon MOOIWERK!’ aan.
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LAATSTE TIPS!
Alles ingevuld? Dan is het wachten op reacties! Natuurlijk kun je
via je eigen website en social media kanaal deze vacature ook nog
delen. Zorg ook dat je jouw mail goed in de gaten houdt, om op de
hoogte te zijn van mogelijke reacties!
Maar voordat je de vacature publiceert, doorloop nog even de volgende checklist:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is het een pakkende en duidelijke titel?
Is de organisatie duidelijk omschreven?
Is het helder wat de vrijwilliger gaat doen en naar wie je op zoek
bent?
Wat is er te halen voor de vrijwilliger?
Is de vacature logisch opgebouwd?
Is de vacature prettig leesbaar?
Is de vacature volledig?
Denk je dat mensen enthousiast worden van de vacature?
Zou je zelf reageren?
Heb je alle overige velden ingevuld?
Is je profiel compleet?

MOOIWERK

