
 

 

 

 

 

 

Vacature Vrijwilliger Grafisch designer 

 
Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden zoekt een grafisch vormgever die gemiddeld 2 tot 4 
uur per week ondersteunt bij het vormgeven van de communicatiekanalen. We willen onze 
communicatie professionaliseren en we hebben genoeg creatieve ideeën, maar we  zoeken 
iemand die deze ideeën met zijn/haar skills omzet in beelden.  
 
Kom jij ons team versterken door onze visuele communicatie naar een hoger niveau te 
trekken en hiermee onze doelgroep nog beter te bereiken? 
 
Wie zijn wij?  

Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden ondersteunt kinderen uit gezinnen met weinig 
financiële middelen. Als ouders bijvoorbeeld een fiets, laptop of kleding niet kunnen betalen 
voor hun kind, dan kunnen zij dit bij Leergeld aanvragen. Wij zijn een ANBI-stichting zonder 
winstoogmerk die met een betrokken team van circa 25 vrijwilligers en een klein team 
betaalde krachten probeert om deze kinderen dezelfde kansen te geven als hun 
leeftijdgenootjes. 
 
Leergeld Zuid-Holland Midden is actief in 13 gemeenten in Zuid-Holland en heeft in 2019 
ruim 11.000 kinderen kunnen helpen aan een voorziening. 
 
Wie zoeken wij? 
Je bent een toegewijde grafisch designer met grafisch vormgeven/communicatie en 
multimedia design of vergelijkbare achtergrond. Je kunt je werk en ervaring aantoonbaar 
maken door middel van een portfolio.  
 
Je hebt een flexibele werkhouding en de mogelijkheid tot flexibele werkuren. Je zult nauw 
samenwerken met de communicatieadviseur die vooral op maandag, dinsdag en 
woensdagochtend werkt, maar hierin ook flexibel is.  
 
Wat ga je doen? 

Je maakt nieuwe designs voor alle bestaande communicatiekanalen zoals de website, 
sociale media posts, online nieuwsbrieven, flyers, posters en jaarverslagen. Daarnaast ben 
je betrokken voor het designen van nieuwe communicatiekanalen zoals abri’s, roll-ups, 
advertenties en reclameborden. 
 
Wat bieden wij? 

 Een sociaal betrokken en informeel team. 
 Mogelijkheid tot werken op kantoor of vanuit huis. 
 Mogelijkheid tot het uitbreiden van je portfolio. 
 Vrijwilligersvergoeding op basis van gemaakte uren (maximaal €150 p.m./€1500p.j.) 
 Onkostenvergoeding. 
 

Bent u geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een korte motivatie en cv naar onze 
communicatieadviseur via communicatie@elkkinddoetmee.nl. U kunt eventueel een aantal 
voorbeelden uit uw portfolio meesturen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze 
communicatieadviseur door te mailen of te bellen naar 06- 43011558.  
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