Communicatiemedewerker gezocht!

De stichting Transgender Netwerk Nederland (TNN) is op zoek naar een gedreven en
betrokken vrijwilliger die inhoud kan geven aan www.transgenderinfo.nl en meewerkt aan de
bekendheid van dit kennisportaal over trans personen en thematiek. Wij zoeken iemand die
verder mee kan en wil denken over (online) communicatiestrategie voor transgenderinfo.nl
en meer in het algemeen TNN kan ondersteunen in de communicatie.

Wat doen wij?
TNN is sinds 2008 de politieke belangenbehartiger van trans personen in Nederland.
Hiernaast heeft TNN meerdere programma’s ontwikkeld op zowel het gebied van media,
werk, onderwijs en veiligheid, om bewustwording van genderdiversiteit bij professionals en
organisaties en/of empowerment van de achterban te bevorderen. Dit alles om sociale
acceptatie en emancipatie van transgender en genderdiverse personen te
bevorderen.Transgenderinfo.nl is een belangrijk instrument hiervoor, dat in 2016 is
gelanceerd, en nu ontwikkeld wordt tot het kennisportal in Nederland over trans zaken.

Jouw rol:
Jij ontwikkelt een communicatiestrategie om de reikwijdte en bekendheid van
transgenderinfo.nl te vergroten onder professionals in verschillende sectoren, en de trans
achterban en voert het uit.
Jij bent verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven, campagnes en social media om TNN en
diens projecten op de kaart te krijgen van doelgroepen
Jij informeert partners van TNN, zoals Movisie en Patiëntenorganisatie Transvisie, gericht
over oproepen en nieuws van TNN om het bereik daarvan te vergroten.
Jij ondersteunt en vult het redactieteam van transgenderinfo aan, verantwoordelijk voor de
korte nieuwsberichten op de website.
Jij redigeert langere en kortere teksten voor bijvoorbeeld jaarverslagen, websiteteksten e.d.

Wat verwachten wij:
• HBO niveau, met voorkeur in de richting communicatie.
• Aantoonbare affiniteit met de doelstellingen van TNN

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Op de hoogte van de ontwikkelingen in social media
• Aantoonbare ervaring met het schrijven van teksten en bij voorkeur ook met het bedenken
en uitzetten van een (online) communicatiestrategie
• Flexibel en communicatief sterk, proactief en meedenkend, zorgvuldig en betrokken
• Ervaring met WordPress, Buffer en Mailchimp is een pré
• Een minimale inzet van ca. 8 uur per week.
Wat kun je van ons verwachten:
• Veel verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen inbreng en initiatief
• Samenwerking met maatschappelijk betrokken initiatieven en organisaties
• Werkervaringsplek
• Flexibiliteit om op kantoor of thuis te werken
• Mogelijkheden tot een betaalde functie wanneer aanvullende financiële bronnen
gevonden worden

Reageren:
Reageren op deze vacature kan t/m 10 februari 2017. We zien jouw cv, een voorbeeld van
eerder geschreven werk en een motivatiebrief graag tegemoet
via info@transgendernetwerk.nl.. Een eventueel gesprek zal plaatsvinden in de week van 13
februari.
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