Vacature: content- en campagneleider (20 uur)
Stichting Femmes for Freedom is een jonge, frisse en
ambitieuze organisatie die zich inzet tegen verschillende
vormen van huwelijkse onvrijheid en opkomt voor
vrouwenrechten. Belangrijke thema’s voor ons zijn
huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, kindhuwelijken,
verborgen vrouwen en de kwaliteit van de vrouwenopvang.
Femmes for Freedom bestaat bijna 6 jaar en oefent invloed uit
op juridisch, maatschappelijk, cultureel en politiek vlak.
Wegens groei van de organisatie zijn wij op zoek naar een content-en campagneleider. Ben
je creatief en vind je het leuk om inspirerende content vorm te geven en pakkende
campagnes te creëren? Dan is Femmes for Freedom op zoek naar jou!
Als contentcreater en campaigner ben je o.a. verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•

Het opzetten van creatieve publiekscampagnes met lef
Het creëren van effectieve campagnes voor de gemeenschappen waar de problemen
rondom huwelijkse onvrijheid een uitdaging vormen
Het beheer van de sociale media accounts van Femmes for Freedom
De content op de website
Het vergroten van traffic op de website en sociale media
De ontwikkeling van maandelijkse nieuwsbrieven

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•

HBO/WO werk- en denkniveau en 2-3 jaar relevante werkervaring
Je beschikt over een politieke antenne en strategisch inzicht en volgt de actualiteit op
de voet
Schrijven is je ding: je hebt een vlotte schrijfstijl in Nederlands en Engels
Je hebt creatieve en innovatieve ideeën omtrent sociale media en campaigning
Leiding geven aan een klein team van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers op het
gebied van campaigning is voor jou geen probleem
Je kunt snel schakelen tussen projecten en activiteiten, bent stressbestendig en blijft
ook positief en enthousiast in tijden van grote drukte
Je hebt affiniteit met de vrouwenbeweging en de ideeën van Femmes for Freedom

Mail je brief en CV uiterlijk 19 november naar Claudia Verhoeven
(Claudia.verhoeven@femmesforfreedom.com). Voor vragen over de functie kun je Claudia
ook mailen. We zien je reactie met enthousiasme tegemoet!

