Vacatures plaatsen in de digitale vrijwilligersvacaturebank
van ElkWelzijn
Heeft jouw organisatie in Culemborg behoefte aan vrijwilligers? Meld dan je
vrijwilligersvacature(s) aan voor plaatsing in de digitale vrijwilligersvacaturebank van ElkWelzijn.
Deze vind je op https://elkwelzijn.nl/vrijwilligersvacaturebank/ Hieronder vind je een korte
handleiding in de vorm van meestgestelde vragen.

Hoe kan ik mijn vacature aanmelden?
Ga naar de pagina https://elkwelzijn.nl/vrijwilligersvacature-aanmelden/ vul alle tekstvelden in en
upload een logo en foto/afbeelding.

Heb ik een account met inlog en wachtwoord nodig om vacatures door te geven?
Nee, je hebt hiervoor geen account nodig. Je kunt je vacature aanmelden op de pagina
https://elkwelzijn.nl/vrijwilligersvacature-aanmelden/

Hoe kan ik een logo of afbeelding uploaden?
1.
2.
3.
4.

Klik op ‘bestand kiezen’
De computer opent je bestandsbeheer
Navigeer naar het logo van je organisatie of de gewenste afbeelding
Klik op ‘openen’

Waar moet mijn logo of afbeelding aan voldoen?
Je kunt .jpg, .jpeg, .png en .svg bestanden uploaden van maximaal 2mb.
Is je bestand te groot? Dan kun je je logo of afbeelding bijvoorbeeld verkleinen in paint.
1. Open je logo/afbeelding in paint.
2. Ga bovenaan naar ‘formaat wijzigen’.
3. Verlaag het aantal pixels, liefst wel minimaal 1024x1024

Wat gebeurt er als ik mijn vacature heb aangemeld?
Vrijwilligers van ElkWelzijn controleren de vacature en plaatsen deze op de website. Na maximaal
een half jaar nemen we contact met je op om te vragen of de vacature nog actueel is.

Hoe weet ik of er iemand op mijn vacature heeft gereageerd?
Als iemand interesse heeft in de vacature, dan vult hij zijn gegevens in onder de button ‘Reageer
direct’. Deze gegevens worden per e-mail verstuurd aan het e-mailadres dat je hebt opgegeven. De
mail heeft als onderwerp ‘Aanmelding nieuwe vrijwilliger [vacaturenaam]’ en bevat de
contactgegevens van de potentiele vrijwilliger. ElkWelzijn krijgt geen kopie van deze e-mail.

Ik wil mijn vacature aanpassen of verwijderen, hoe doe ik dat?
Als er tussendoor wijzigingen zijn rondom de vacature zoals een andere contactpersoon of als er
inmiddels voldoende vrijwilligers zijn, dan kun je dat doorgeven aan vip@elkwelzijn.nl. Een
vrijwilliger van ElkWelzijn past de vacature aan of verwijdert hem.

Kan de vacature tijdelijk uit de vrijwilligersvacaturebank?
Als je vacature offline mag en je denkt dat je dezelfde vacature op een later moment weer wilt
publiceren, geef dat dan door via een e-mail aan vip@elkwelzijn.nl. De vrijwilliger kan de vacature
tijdelijk onzichtbaar maken, zodat je later niet nog een keer alle velden hoeft in te vullen.

Hoe kan ik een compleet overzicht krijgen van de vacatures die we vanuit onze organisatie hebben
openstaan?
Via de zoekfunctie, rechtsboven, kun je je organisatienaam intypen. Dan verschijnt alles wat van deze
organisatie in de vrijwilligersvacaturebank staat.

Heb je andere vragen? Neem dan contact op met vip@elkwelzijn.nl of bel met Sandra Rigter 06-83
52 51 08.

