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MEDERWERK(ST)ER GRAFISCHE VORMGEVING
Patiëntenorganisatie Transvisie is een non-profit organisatie. Met de inzet van zo’n 70 vrijwilligers
komen wij op voor de belangen van transgender personen in Nederland. Onze belangrijkste taken
zijn: belangenbehartiging, informatievoorziening en onderling contact tussen mensen uit de doelgroep.
We worden deels gesubsidieerd door het ministerie van VWS en deels door bijdragen van donateurs.
Ben je grafisch ontwerper of DTP’er en vind je het leuk voor een vrijwilligersorganisatie te werken
samen met anderen in de redactie? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou. Wij zoeken iemand die
de redactie met raad en daad kan bijstaan bij de grafische vormgeving van het drukwerk, de website,
het beeldwerk en de huisstijl. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en de vormgeving van de
website, folders en brochures, andere eigen uitgaven, de nieuwsbrieven en adviseert het bestuur over
de huisstijl. Wij zoeken iemand die zich betrokken voelt bij en kennis heeft over de doelgroep. De
redactie bestaat uit de coordianator, tevens schrijvend lid, een tweede schrijvend lid, een lid sociale
media, een fotograaf en de vacature voor de vormgever.
Het is een functie op vrijwillige basis.

Wat zijn je taken?
•
•
•
•
•

ontwerpen van afbeeldingen voor de website, brochures, folders, nieuwsbrieven; in
algemene zin de digitale en gedrukte media van de organisatie;
adviseren over dan wel ontwerpen van: de huisstijl, de vormgeving van de website,
brochures, folders en nieuwsbrieven; qua layout, typografie en kleurgebruik;
verzorgen/drukklaar maken van bestanden voor de drukker;
het uitvoeren/vervaardigen van de genderidentiteitskaarten;
deelnemen aan vergaderingen van de redactie en de medewerkersbijeenkomsten.

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kennis van de doelgroep;
relevante werkervaring;
goede beheersing van de Nederlandse taal;
ervaring met internet, sociale media, gebruik van MS Office en grafische software:
vectortekenprogramma(’s) en fotobewerkingsprogramma(’s);
ervaring met of aanleg tot het leren werken met Wordpress;
een accurate, creatieve, communicatieve en flexibele werkhouding;
handelen overeenkomstig de missie en de visie van Transvisie;
beschikbaarheid voor minimaal een aantal uren per week;
minimaal een jaar beschikbaar voor minimaal het bovengenoemd aantal uren.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

werken voor een bijzondere en kwetsbare doelgroep;
samenwerking met medewerkers en bestuur;
drie medewerkersbijeenkomsten per jaar;
mogelijkheid tot bijscholing;
reiskostenvergoeding.

.Heb je interesse? Stuur dan je korte motivatie en CV naar secretaris@transvisie.nl
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