
 

 

Vacature startersfunctie 

Communicatie- en communitymanager Jongerenambassadeurs (32 uur) 

Jouw communicatie- en organisatieskills inzetten om jongeren overal in Nederland hun stem te laten 

horen? Dan ben jij onze nieuwe communicatie- en communitymanager! Bij Jongerenambassadeurs 

geloven wij dat jongeren juist nú het verschil kunnen maken. Door overal in Nederland hun stem te laten 

horen bij maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheidsinstanties. Als communicatie- en 

communitymanager krijg jij de kans daaraan bij te dragen! 

Als startend communicatie- en communitymanager zet jij Jongerenambassadeurs regionaal en landelijk 
verder op de kaart! Met jouw nieuwe ideeën, daadkracht en visie op communicatie weet jij 
Jongerenambassadeurs offline en online te profileren en het bereik te vergroten. Je signaleert nieuwe 
ontwikkelingen binnen en buiten Jongerenambassadeurs en weet daar op in te spelen. Daarnaast ben jij 
samen met een collega verantwoordelijk voor het coördineren van de Jongerenambassadeurscommunity. 
Samen met een team van regionale jongerencoaches zorg jij ervoor dat jongerenambassadeurs hun match 
met een organisatie vinden en hou jij contact met geïnteresseerde jongeren, jongerenambassadeurs en 
jongerencoaches.  
 
Je taken zijn: 

 Coördineren en plannen van de offline en online communicatie-uitingen van Jongerenambassadeurs, 
zowel regionaal als landelijk.  

 Beheren van de social mediakanalen, zoals Instagram, Twitter en LinkedIn, maar ook inspirerende 
content verzamelen en maken voor de website, nieuwsbrieven, interviews, flyers en podcasts.  

 Contact met jongeren, jongerenambassadeurs en jongerencoaches over de matching met 
organisaties en voortgang van de matches.  

 Ondersteuning van de regionale jongerencoaches bij het opzetten en in stand houden van de 
regionale communities.  

 
Wij zoeken iemand die:  

 een opleiding (HBO/WO) richting communicatie of een ander relevant vakgebied heeft afgerond; 

 communicatief sterk is en bij voorkeur enige ervaring met online jongerencommunicatie; 

 positief en creatief ingesteld is en met communicatieve en social media skills iedereen op de juiste 

manier weet te benaderen; 

 10 stappen vooruitdenkt en resultaat- en oplossingsgericht werkt; 

 een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en gestructureerd werkt; 

 betrokken is en maatschappelijke impact wil maken. 

Wij bieden:  

 Een uitdagende, diverse en dankbare functie in een dynamische maatschappelijke context per 1 
september in Den Haag.  

 De mogelijkheid om ervaring op te doen met communicatie én projectmanagement.  

 Een contract voor 32 uur per week met een marktconform salaris.  
 
Solliciteren? Stuur je motivatiebrief met CV uiterlijk 15 juli naar jasmijn@jongerenambassadeurs.com. Kijk 
voor meer informatie over het project op www.jongerenambassadeurs.com.  

http://www.jongerenambassadeurs.com/

