Wereldwinkels zijn unieke en inspirerende cadeauwinkels met authentieke, bijzondere en originele
producten uit verschillende culturen. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat de producten zijn
geproduceerd en verhandeld met respect voor mens en milieu. Wereldwinkels steunen met hun
handel de producenten in ontwikkelingslanden bij het opbouwen van een behoorlijk bestaan door een
goede prijs te betalen voor hun producten en door het belang van fair trade op de agenda te zetten.
Wereldwinkel Delft is gevestigd in de Choorstraat, middenin het winkelgebied van het oude centrum.

Medewerker Marketing & Communicatie
Waaruit bestaan de werkzaamheden van de medewerker M&C?
Het cluster M&C heeft als taak te zorgen voor publiciteit voor de wereldwinkel. Vanuit het cluster
wordt materiaal gemaakt en acties voorbereid om het verhaal van eerlijke handel binnen de
winkelvoering voor het voetlicht te brengen. Naast materiaal voor de reguliere winkelvoering, gaat
het ook om materiaal en acties voor bijzondere activiteiten in en rond de winkel zoals in de fairtrade
week waarmee we mensen willen inspireren. M&C houdt zich verder bezig met het naar buiten toe
presenteren van de wereldwinkel: op festivals en markten, bij scholen, etc. Doel van deze activiteiten
is om nieuwe mensen te enthousiasmeren voor fair trade. Het cluster zorgt verder voor toegankelijke
productinformatie, de externe communicatie via de website, een externe elektronische nieuwsbrief,
social media, folders. De activiteiten worden verricht binnen het door het bestuur in overleg met de
coördinator M&C vast te stellen M&C‐beleid.
Je levert een actieve bijdrage aan een deel van de activiteiten van het cluster. Je stemt je
werkzaamheden af met de coördinator M&C.
Daarbij kan het gaan om:
‐ het schrijven teksten voor signings, website, nieuwsbrief, social media, etc
‐ het grafisch opmaken van materiaal
‐ het meedenken over en het uitwerken van acties, en het geven van instructies aan winkeliers voor
acties die via de winkel lopen
‐ het meewerken aan acties, bijvoorbeeld in de vorm van bemensen van een kraam
‐ het meedenken over en het uitwerken van materiaal voor externe presentaties over fair trade op
bijvoorbeeld scholen
‐ het meewerken aan externe presentaties
Functie‐eisen:
‐ wij zoeken mensen die kiezen voor de wereldwinkel en zijn bijzondere doelstelling (eerlijke handel
‐ beschikbaarheid: 1 dagdeel per week, flexibel in te delen
‐ goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
‐ affiniteit en ervaring met publiciteit
‐ ervaring met inzet van digitale media
‐ creativiteit
‐ goed in staat met anderen samen te werken en verantwoordelijkheidsgevoel
‐ bereidheid tot deelname aan medewerkersbijeenkomsten (ca vier keer per jaar)
Wat biedt de Wereldwinkel jou?
Bij Wereldwinkel Delft werkt een enthousiast team van zo’n 35 vrijwilligers in verschillende functies,
zowel voor als achter de schermen. Voor welke functie je ook kiest, het werk is afwisselend en zeker
niet saai. Je leert veel over de achtergronden van deze bijzondere vorm van

ontwikkelingssamenwerking. Je hebt bovendien de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
Misschien ontdek je in jezelf wel een onvermoed talent! Alle medewerkers zijn bovendien verzekerd
tijdens de uren dat ze voor de wereldwinkel werken.
Aanmelden kan per mail:
Stuur een mail naar vrijwilliger@wereldwinkeldelft.nl onder vermelding van naam, adres,
telefoonnummer, de functie waarvoor je belangstelling hebt en motiveer je interesse voor deze
functie. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

