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Op de website van Eindhoven Doet is alles over vacatures plaatsen, informatie, inspiratie en leren bij elkaar
gebracht. Een schat aan praktische informatie en een handige vacaturebank voor vacatures van organisaties,
zodat een vrijwilliger die makkelijk vindt. In deze handleiding concentreren we ons op het plaatsen en beheren
van vacatures en het aanmaken en beheren van het organisatie account.
NB Er is een aparte website waar vrijwilligers de vacatures kunnen vinden.
De vacatures (met foto) die geplaatst worden op de website Eindhoven Doet zijn ook direct zichtbaar op de app:
Jijdoet040.
De website van Eindhoven Doet is continu in beweging. Ideeën of tips ter verbetering van de website zijn altijd
welkom, mail deze naar service@eindhovendoet.nl en je ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord. We
kunnen niet alle verzoeken uitvoeren maar ze worden zeker onderzocht op haalbaarheid.
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Maak een organisatieaccount aan
Om als organisatie vacatures te plaatsen heb je een account nodig. Ga naar de website
https://eindhovendoet.nl en maak een account aan. De website werkt het beste onder Google Chrome.

Stap 1 Klik op “organisatieaccount aanmaken” en vul de gevraagde gegevens in.
Alle velden met een * zijn velden die verplicht ingevuld dienen te worden.
Organisatiegegevens
Organisatienaam*: Spreekt voor zich.
Sector: kies 1 van de opties bij het pijltje die bij jouw organisatie past.
Wie zijn wij als bedrijf?*: Omschrijf kort (200 tekens) het doel en de
werkzaamheden van je organisatie. Wie ben je, wat doe je, voor wie
en waarom.
Bij de vacature worden slechts 200 tekens van de
tekst zichtbaar. Zorg dat het adres van je website
(URL)
ingevuld is, zodat de (potentiële)
vrijwilliger hier meer informatie kan vinden.

Logo: Hier kun je een afbeelding van je logo uploaden
Link naar website*: Vul hier het adres van de website (URL) van je organisatie.
Bijv.URL van Eindhoven Doet: https://www.eindhovendoet.nl. Let op: dat er altijd http:// of https:// voor de
naam van de website vermeld staat, anders opent de website zich niet voor geïnteresseerden.
Heb je geen website, dan kun je hier bijvoorbeeld ook je Facebook pagina invullen.
Contactgegevens (van de organisatie)
Deze gegevens zijn niet zichtbaar bij een vacature
Adres, Postcode, Plaats*: Hier vermeld je het bezoekadres/de locatie.
Wanneer de organisatie geen bezoekadres heeft, vermeld dan een
postadres. Gelieve dit postadres te starten met: p/a (= per adres).
Telefoonnummer organisatie*: Een algemeen tel.nr van je organisatie
Emailadres bedrijf*: Een algemeen e-mailadres van je organisatie.
Bijvoorbeeld een info@e-mailadres.
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Inloggegevens
Dit zijn jouw gegevens. Ben je ook contactpersoon
van vacatures dan wordt het emailadres en
telefoonnummer zichtbaar bij de vacature (zie hfst
Plaats een vacature)
Voornaam*: Type je voor- EN achternaam
Emailadres*: Spreekt voor zich
Wachtwoord*: Kies zelf een wachtwoord dat voldoet
aan de gestelde criteria.
Ik ga akkoord: Aanvinken om account aan te maken.

Stap 2. Alles ingevuld? Klik op registreren.
Wanneer velden niet of niet correct zijn ingevuld kun je niet registreren. Dit wordt
aangegeven in rood bij de betreffende velden. Bekijk welke gegevens ontbreken, vul deze
aan en klik opnieuw op registreren.

Stap 3. Je ontvangt een mail en dan rest nog de laatste
stap.
Klik in de mail op “account activeren”, daarna is je account
geactiveerd.

Ontvang je dit mailtje niet. Dan ziet jouw mailbox dit bericht
wellicht als ongewenste mail. Kijk in je ongewenste mailbox of
spambox geef aan dat deze mail geen “ongewenste mail” is.
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Plaats een vacature
Nadat je account geactiveerd is, ben je er helemaal klaar voor om met vacatures aan de slag te gaan, nieuwe
te plaatsen en je account te beheren. In dit voorbeeld is Test Karin, de naam van degene die ingelogd is.

Klik op “vacature aanmaken” en start met het maken van de vacature.
Alle velden met * zijn verplichte invulvelden.
Hoe zorg je dat jouw vacature opvalt en gelezen wordt? De informatie die je geeft over de
vacatures is het visitekaartje voor (potentiële) vrijwilligers. Wie spreek je aan en wat maakt
jouw vacature uniek?
Beelden zeggen meer dan woorden. Inspireer de (potentiële) vrijwilliger met foto’s en of
videobeelden van het werk dat hij gaat doen. Plaats dus een foto. Op de website vind je
tips voor het schrijven van een vacature die aansluit bij de vrijwilliger die jij zoekt en de tips
voor de ideale foto die een inkijkje geeft in jouw organisatie en de activiteit.
Inspiratie nodig volg een Workshop. Meld je bijvoorbeeld aan voor de workshop “Stralen op
Jijdoet040 in woord en beeld” en/of stuur een e-mail naar leert@eindhovendoet.nl

Organisatie*:
Kies hier de organisatie of de afdeling waarvoor je
de vacature plaatst.
Contactpersoon*:
Kies de verantwoordelijke contactpersoon voor de
vacature. Bij deze persoon komen de berichten van
de (potentiële) vrijwilligers binnen.

Als iemand bij de vacature op de knop “ik heb interesse”
klikt dan wordt het telefoonnummer en emailadres van
de contactpersoon zichtbaar. Wanneer er een 06
nummer vermeld is bestaat de mogelijkheid tot appen.
Wat ziet deze (potentiële) vrijwilliger? →
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Vul eerst de tekstvakken in en sla de vacature op voordat je afbeeldingen gaat uploaden.
Als er te grote foto’s worden ge-upload dan kan het mis gaan met het opslaan van de vacature, wardoor je weer
helemaal opnieuw moet beginnen.

Titel functie*: De ‘titel” van een vacature is het eerste wat
(potentiële) vrijwilliger ziet. Wat gaat de vrijwilliger doen? Dat is
waar je naar op zoek bent, niet naar een vrijwilliger. Stel een
vraag. Bedenk een leuke tekst. Benoem een talent. Maar houd de
titel kort! Maximaal 32 tekens
Brandbox afbeelding (kies afbeelding): Plaats hier een foto die
iets vertelt over de organisatie of de functie. De foto wordt over
de volle breedte boven de vacature weergegeven.
Let op; grootte foto = max. 2400 pixels, max 500kb
Tip: Aanpassen formaat van een foto kan eenvoudig in Paint
Waar hebben wij hulp bij nodig*:
Omschrijf hier kort maar krachtig wat de vrijwilliger gaat doen.
Vertel wat de taken zijn, waar deze uitgevoerd worden en voor
wie.
Probeer een sfeer neer te zetten via de tekst, zodat de vrijwilliger
zich als het ware al aan het werk ziet in jouw organisatie.
Sfeerbeeld (kies afbeelding)*:
Een foto zegt meer dan duizend woorden. Ze creëren een
stemming, geven informatie en vertellen een verhaal.
Plaats hier een foto die iets vertelt over de activiteit. Let op;
grootte foto = max. 1200 pixels, max 300 kb
Dit is de foto die direct zichtbaar is in de app (zie bijlage app).
Wat vragen wij aan de vrijwilliger*:
Omschrijf wat je verwacht van de vrijwilliger, bijv. ervaring met
de doelgroep, tijdsinvestering, is er een VOG nodig.
YouTube video: Vul hier de link of het adres naar de video/filmpje in dat je wilt tonen.
Wat hebben wij de vrijwilliger te bieden*:
Vertel wat de vrijwilliger ervoor terugkrijgt (bijv.
waardering, scholing, ondersteuning, netwerk,
reiskostenvergoeding etc.).
Start- en einddatum*: Na het verstrijken verdwijnt de
vacature naar het archief. Je kunt de vacature vanuit het
archief weer activeren. Een eindtijd over 2 jaar wekt
misschien de indruk dat ie moeilijk in te vullen is.
Adres*: Wanneer er geen vast werkadres is, noteer dan
Bijv. “op locatie” of “geen vaste locatie vereist”.
Postcode*: Noteer altijd de postcode van het adres waar
het vrijwilligerswerk plaats vindt zodat je vacature
zichtbaar is voor (potentiële) vrijwilligers die de
zoekfunctie gebruiken. Indien je koos voor “geen vaste
locatie vereist” noteer dan de postcode van de organisatie.
Plaats*: spreekt voor zich.
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Beschikbaar: Vind het vrijwilligerswerk op een vaste dag
plaats, klik dan de juiste dag en daarna het dagdeel aan.
Kies je voor één dag, dan zijn alle dagdelen aangevinkt, je
kunt dit wijzigen door op het desbetreffende groene vakje
te klikken. Je kunt meerdere dagen en dagdelen te gelijker
tijd aanvinken. Indien er geen vaste dag vereist is laat dan
alles open.

Werksoort:
- Eénmalig: hulp voor 1 keer. Bijv. ééndags klus.
- Tijdelijk: hulp voor een afgebakende periode nodig.
Bijv. 1 week, 1 maand of 1 jaar.
- Regelmatig: hulp voor langere tijd of vaker nodig.
Sector en Categorie: Kies hier welke sector EN categorie
het beste past bij de vacature. Bijv. het is een vacature die
gericht is op techniek en je gaat werken met ouderen.
Selecteer zowel in de kolom “sector” als in de kolom
“categorie”een item.
Kies 1 sector en 1 doelgroep. Hoe meer je aanvinkt hoe
slechter je vacature vindbaar wordt wanneer de potentiële
vrijwilliger filters insteld op de vacaturebank.
Wanneer een vacature voor alle doelgroepen is, vul dan
niets in (ivm filters).
Publicatiegegevens: Ja / Nee
“Ja” De vacature is/wordt online zichtbaar op de datum die
je invult bij “publiceren vanaf”en “publiceren tot”. LET OP!
Wanneer de einddatum van de publicatie is gepasseerd
wordt de vacature automatisch naar het archief verplaatst.
“Nee” Indien je nog de vacature nog niet online wilt tonen.
LET OP! op dit moment moet je ook als je voor de optie
“Nee” kiest nog verplicht datums invullen. Dit wordt nog
aangepast. Een vacature komt niet automatisch online bij
aanbreken van de datum.
Vergeet niet om de vacature op te slaan!
Hierna is de vacature aangemaakt en naar gelang je keuze wel of niet zichtbaar op de
website.
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Beheren van een vacature
In onderstaand overzicht zie je duidelijk of je vacature “online” of “offline” staat op de website.

Achter de vacature zie een “pen”
en een “oog”
Met de “pen” kun je de vacature bewerken, indien je iets wijzigt vergeet dan niet om op te slaan.
Met het “oog” zie je hoe jouw vacature er op de website uitziet. M.a.w. wat ziet de (potentiële) vrijwilliger.
Bekijk de vacature, voordat je deze online zet, d.m.v. het gebruik van het “oog”. Je ziet dan
duidelijk of je bijv. twee keer dezelfde tekst gebuikt. Of dat niet direct uit de tekst blijkt naar
wie of wat je op zoek bent.

Voorbeeld zoals een vacature eruit ziet voor een
vrijwilliger.

In de vacature zie je de naam van je organisatie in
“groen”.
Wanneer je hierop klikt wordt er direct doorgelinkt
naar de website van jouw organisatie. Het is dus
belangrijk om de link naar je website toe te voegen
in je organisatieaccount (beginnend met http of
https)

Wanneer een vrijwilliger klikt op “ik heb interesse” dan ziet men →
Het is aan de vrijwilliger hoe men contact opneemt. Je kunt samen een
afspraak maken om elkaar te ontmoeten of op een andere manier contact te
hebben en te bepalen of jullie bij elkaar passen of dat een andere vacature
wellicht beter bij hem/haar past. Dus ga zeker een gesprek aan. Wanneer je bij
de contactpersoon een 06 nummer vermeld kan er ook geappt worden indien
gewenst.
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Beheren organisatie account

Vacatureoverzicht: Hier beheer je de vacatures. Je ziet alle
vacatures zowel de “online” als “offline” vacatures die
beschikken over een actuele publicatiedatum.
Vacature archief: Hier vind je alle vacatures waarvan de publicatiedatum verstreken is.
Het systeem plaatst vacatures automatisch in het archief nadat de publicatiedatum verstreken is. Hierdoor
verandert ook de status automatisch naar offline. Het is niet mogelijk om vacatures te verwijderen.
Wanneer je een vacature uit het archief weer wilt publiceren wijzig je de datum EN de status in “publiceren”
Accountgegevens: Gegevens waarmee ingelogd is. Je kunt hier je emailadres en/of wachtwoord wijzigen.
Organisatie overzicht: Naam organisatie waar je als
contactpersoon aan gekoppeld bent. Je kunt aan meerdere
organisaties gekoppeld zijn zodat je in 1 account alle vacatures
kunt beheren. De organisatie moet al in het systeem opgenomen
zijn, type de naam van de organisatie en de gegevens komen
vanzelf in beeld.
D.m.v. het potloodje achter de naam van de organisatie kun je
gegevens wijzigen (potloodje is vrij vaag). Wat kun je hier wijzigen?
Organisatie- en contactgegevens en contactpersonen verwijderen.
Wanneer een contactpersoon verwijderd wordt, zorg er dan eerst
voor dat er een andere contactpersoon aan de vacature gekoppeld
wordt.
Contactpersonen: Overzicht van de contactpersonen die aan jouw organisatie gekoppeld zijn. Hier zie je de
gegevens waarmee de contactpersoon geregistreerd is (email adres en telefoonnummer). Je kunt de
gegevens hier wijzigen en/of de contactpersoon verwijderen. Ook kun je nieuwe contactpersonen
toevoegen. Helaas kun je de gegevens van de persoon die is ingelogd niet wijzigen, mail daarvoor naar
info@eindhovendoet.nl
Tip: Een nieuwe contactpersoon kan zelf inloggen nadat hij/zij het account via
de website geactiveerd heeft (klik op inloggen, kies wachtwoord vergeten en
vraag een wachtwoord aan. Zie ‘Wachtwoord vergeten’ ).
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Wachtwoord vergeten
Heb je al een account, maar weet je je wachtwoord niet meer?
Ga naar de website
www.eindhovendoet.nl. Klik op inloggen
en kies voor “Wachtwoord vergeten”.

Kies daarna voor “Reset wachtwoord”

Je ontvangt een mail in je mailbox (kijk ook bij de
ongewenste mail). Klik in de mail op “Nieuw
wachtwoord instellen”

Type 2x (hetzelfde) wachtwoord en klik op “wachtwoord instellen”.

Je wachtwoord moet voldoen aan:
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Bijlage: formaat van een afbeelding aanpassen in Paint
1. Open de afbeelding in Paint
2. Klik op Formaat wijzigen (vind onder start)

3. Vink het rondje voor Pixels aan
4. Vul bij Horizontaal 1200 in. Zorg dat het vinkje voor
Hoogte-breedteverhouding behouden aangevinkt is
(verticaal wordt het getal dan aangevuld)
5. Klik op OK

6. Sla de afbeelding op met opslaan als en zet achter de
naam een 1 (zo blijft het originele bestand behouden)

Tip: Ideale grootte
Bannerfoto: 2400 pixels –
Sfeerfoto’s: 1200 pixels
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Bijlage App: Voorbeelden vacatures zoals ze in de app eruit komen te zien
wanneer je een foto plaatst

11

