Stichting Transgender Netwerk Nederland (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 personen te bevorderen.

Per direct zoeken wij een:
Adviseur Communicatie en PR
Als adviseur communicatie en PR ben jij onmisbaar om verschillende doelgroepen goed te
informeren over transgenderthema’s. Je maakt het werk van TNN zichtbaar en vindbaar. Je
werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen van het externe communicatiebeleid en de vertaling
van het beleid in communicatieplannen voor de organisatie als geheel en diverse projecten
afzonderlijk. Hiernaast ben je ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze plannen. Daarbij gaat
het om zowel de content als het bereik van TNN’s communicatiekanalen (social media, nieuwsbrief
en websites) en de coördinatie van de ontwikkeling van communicatieproducten als publicaties,
video’s en infographics. Hiervoor stuur je een team van vrijwillige schrijvers en vormgevers, stagiaires
en freelancers aan.
Jouw rol:
 Je ontwikkelt een visie op de communicatie van de organisatie en werkt deze uit in concrete
plannen, bewaakt de gekozen strategie en profilering en voert deze plannen, met behulp van
een team van vrijwilligers, stagiaires en freelancers, uit.
 Jij initieert en onderhoudt contacten met relevante externe partijen, zoals pers, donateurs en
eventuele sponsors.
 Jij bent verantwoordelijk voor persberichten, nieuwsbrieven, campagnes, de vindbaarheid en
de content van de websites en overige communicatie-uitingen om TNN en diens projecten op
de kaart te zetten.
 Jij geeft leiding aan een team van vrijwilligers (schrijvers en vormgevers) en freelancers

Wat verwachten wij:
HBO+ niveau, met voorkeur in de richting communicatie.
Minimaal 3 jaar werkervaring in soortgelijke functie.
Aantoonbare affiniteit met de doelstellingen van TNN en interesse om je (verder) te verdiepen in
transgenderthematiek.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Op de hoogte van ontwikkelingen in online marketing en communicatie.
Je bent resultaatgericht en je weet van aanpakken.
Je bent flexibel en voelt je thuis in een kleine en lerende NGO.
Ervaring met fondsenwerving is een pre.
Wat kun je van ons verwachten:
Eigen verantwoordelijkheid en korte lijnen, en veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief
Een gedreven team met een mix aan ervaringen dat vooroploopt in de transgenderemancipatie

Een informele werksfeer en veel uitwisseling met collega’s
Samenwerking met maatschappelijk betrokken initiatieven en organisaties
Arbeidsvoorwaarden volgens cao sociaal werk in schaal 9.
Wij bieden een eenjarige aanstelling voor 24 uur per week met mogelijkheid tot verlenging.
Reageren:
We zien je CV en motivatiebrief graag tegemoet via info@transgendernetwerk.nl. De vacature sluit
op 29 april. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op maandag 7 mei.
Wij moedigen kandidaten uit de transgendergemeenschap ten sterkste aan om te solliciteren.

Informatie en sollicitatie:
Voor verdere informatie over deze functie kun je op maandag, dinsdag of donderdag contact
opnemen met Elise van Alphen, directeur Transgender Netwerk Nederland op 020 205 0915.
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