
 
 
 
 

Webmaster (vrijwillig) 
 
Wat ga je doen: 
1. Plaatsen van berichten op onze website (als je journalistieke vaardigheden hebt, dan kun je mogelijk zelf ook 
artikelen schrijven) 
2. Updates uitvoeren van de software (WordPress) 

3. Analyseren van Google Analytics en suggestie doen voor het verbeteren van de website 
4. Zorgen dat de SEO optimaal is  
 

Wie zoeken wij? 
1.Relevante HBO-opleiding en/ of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau 
2.Minimaal 2 jaar relevante werkervaring 

3. Bekend met Google Analytics, WordPress, SEO 
4. Ervaring met het opzetten van basis WordPress pagina’s 
5. Goede communicatieve vaardigheden en zelfstandig 

5. Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;  
 
Deze werkzaamheden zullen vanuit je eigen huis plaatsvinden. Eén keer per maand is een algemeen overleg 
met de vrijwilligers en tussendoor heb je veel mail -contact en persoonlijke afspraken met de coördinator van 

de stichting. 
 

Wat bieden wij? 
- zekere mate van vrijheid bij de uitvoering van werkzaamheden 
- vergroten van je netwerk  

- kennis maken met de gewoonten en cultuur van Bamenda, Kameroen  
- aanvullende verzekering gedurende werkzaamheden voor de Stichting  
- kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de functie worden uiteraard vergoed.  
 

Wat is de stedenband Dordrecht-Bamenda? 
Op initiatief van de gemeente Dordrecht is de stichting in 1996 opgericht ter ondersteuning van de 

gemeentelijke stedenband tussen Dordrecht en Bamenda in Noord-West Kameroen.  

Ons doel is het stimuleren van contact en wederzijds begrip tussen inwoners en organisaties in Dordrecht en 

omgeving en de inwoners van Bamenda in Kameroen. Op die manier verruimen mensen hun blik op de wereld 

(mondiale bewustwording), en kunnen unieke vriendschappen en samenwerking ontstaan. Of zoals een 

Afrikaans spreekwoord luidt: Alleen ga je sneller… maar samen kom je verder!  

 

Op wie richten wij ons? 
De stedenband richt zich op jongeren in het onderwijs, op ondernemers en maatschappelijke organisaties en 

op inwoners (in de omgeving van) Dordrecht, die concreet iets willen betekenen voor anderen en hun kennis 

en vaardigheden willen delen en ontplooien in een Afrikaans land.  

Kennis maken? 
Heb je interesse in deze functie? En wil je samen met ons meer contact en wederzijds begrip tussen Kameroen 

en Nederland creëren? Dan gaan we graag met jou in gesprek. Stuur je schriftelijke motivatie en cv  naar 
ahelder@dordrecht-bamenda.nl . We nemen binnen 2 weken contact op. 


