
   

 

Uitgelichte vacaturemogelijkheden 
 

 
Advertentieladder 
Eens per maand (met uitzondering van de maand juli) plaatst Vrijwilligerswerk Amaryllis 
een vacatureladder in de Huis aan Huis waarin ongeveer 8 vacatures worden 
gepresenteerd. 
 
Biebskerm 
Op het Biebskerm worden van diverse organisaties informatie getoond, waaronder 
vrijwilligersvacatures van organisaties door Amaryllis. Naast dat het scherm in Dbieb te 
vinden is staat het ook in wijkcentrum Heechterp-Schieringen, Netwerkcentrum 
Leeuwarden (De Klomp), Wijkcentrum Bilgaard, Estafette Recycle boulevard Leeuwarden 
en bij de gemeente Leeuwarden.   
 

Social Media 
We lichten regelmatig vacatures uit via onze Facebookpagina 
https://www.facebook.com/vrijwilligerswerkleeuwarden/ en via 
Instagram  https://www.instagram.com/vrijwilligerswerkleeuwarden/?hl=nl  
 

Nieuwsbrief vrijwilligers 
Regelmatig brengen we een nieuwsbrief uit voor de bij ons ingeschreven vrijwilligers. Hier 
worden ook enkele vacatures uitgelicht. Ook bieden we de mogelijkheid om hierin wat te 
vertellen over de organisatie.  
 

Raamvacatures 
Bij Vrijwilligerswerk Amaryllis aan het Zuidvliet 620 worden op het raam doorlopend 
vacatures uitgelicht. Het is ook mogelijk om vacatures te presenteren in een aantal wijken 
in de buurt- en dorpskamers.  
 
#watikdoe 
Laat zien wat jij doet met #WATIKDOE 
In de gemeente Leeuwarden zijn héél veel vrijwilligers actief. Enthousiaste, creatieve, 
sportieve, zorgzame, sociale mensen die zich inzetten voor een ander. Juist in deze tijd 
beseffen we hoe onbetaalbaar het werk van vrijwilligers is. Hoogste tijd om hen dus eens 
in het zonnetje te zetten! Wil jij meedoen met de campagne #WATIKDOE en laten zien wat 
jij doet? Of zijn bij jouw organisatie fantastische vrijwilligers actief? Breng het in beeld 
met de vrijwilligerscampagne #WATIKDOE. https://www.samenleeuwarden.nl/watikdoe/  
 
''Een foto zegt meer dan 1000 woorden''  
En daarom brengt Jelmer Miedema in samenwerking met Vrijwilligerswerk Amaryllis graag 

het vrijwilligerswerk bij jou in de organisatie in beeld door middel van professionele 

foto’s. Deze foto’s kan jouw organisatie vervolgens gebruiken voor promotiedoeleinden van 

de organisatie. Zo kunnen de foto’s bijvoorbeeld gebruikt worden voor de website, social 

media, voor drukwerk als magazines, flyers en folders en voor advertenties in bijvoorbeeld 

de Huis aan Huis of wijkbladen. Aanmelden kan hier 
  

 
 
Wellicht ten overvloede, alle activiteiten/wervingsacties zijn kosteloos. 
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