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Tussen de 16 en 27 jaar?
Woonachtig in Den Haag?
Geïnteresseerd in het uitvoeren van creatieve taken met een groep leeftijdsgenoten?

Stories maken
Insta-posts schrijven
Fotograferen 
Bloggen / artikelen schrijven voor de website
Video's of (dag)vlogs maken
Reels of TikToks maken
Het ontwikkelen van posters, flyers en ander PR-materiaal 
Meedenken en uitvoeren over PR-acties 
Meedenken over nieuwe ontwikkelingen op de website en de socials
Events bezoeken namens WeHague

Hey jij! Wij zijn op zoek naar jou...
Ben jij:

Dan is de functie als WeHague Reporter iets voor jou!

Wat is een reporter?
Een reporter is een Haagse jongere die het leuk vindt om zijn/haar/hun/diens stad door 
eigen ogen te laten zien. Of je nu vaak uit gaat, veel chillt in het park, af en toe naar musea 
gaat of juist unieke winkeltjes opzoekt in Den Haag... alles is goed! Dat is juist het leuke aan 
Den Haag. Er is zoveel te zien en te doen. 
Als reporter inspireer je andere Haagse jongeren, terwijl je zelf creatief aan de slag mag in 
een leuk, jong team. Je hoeft hier geen diploma's of speciale skills voor te hebben. 

Wat doet een reporter?
Als reporter ben je vrij in wat je wil doen. Maar in de basis voer je ten minste één van de 
onderstaande taken uit: 

Naast dat je kunt kiezen tussen al deze taken mag je ook meedoen aan achtergrond zaken. 
Denk hierbij aan: teamdagjes plannen, pizza-sessies organiseren, flyeren en heel veel meer. 

Betaald of vrijwillig?
Als reporter werk je vrijwillig bij WeHague. We proberen het zo aantrekkelijk mogelijk voor je te 
maken, maar uiteindelijk doen we beroep op jouw vrijwilligheid en bereidheid. 
Je bent bij WeHague nooit verplicht iets te doen, maar het is natuurlijk fijn als je je 
consequent inzet. Voor de een betekent dit elke week een klus, voor de ander elke maand. 
Zolang we er samen over in gesprek kunnen, is alles goed. En je blijft natuurlijk altijd welkom 
bij de gezellig (brainstorm)avondjes met het team. 

Nieuwsgierig?
Meld je dan vrijblijvend aan via info@jipdenhaag.nl of via het formulier op de website 
(www.wehague.nl). Je bent nog aan niks verbonden, maar krijgt alle ruimte om te ontdekken 
of dit bij je past. Wij hopen je snel te ontmoeten. 
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