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Communicatiemedewerker (m/v)
Wij willen de heerlijkheid van God bekend maken aan Centraal-Aziatische moslims! Heb jij dit verlangen
ook? Vanuit de Nederlandse vestiging van People International ondersteunen en begeleiden we samen alle
Nederlandse werkers in Centraal-Azië. We voeren gesprekken met kandidaat-zendelingen, we organiseren
events voor bijvoorbeeld onze fondsenwerving en communiceren actief met onze achterban.
Omdat onze communicatiemedewerker binnenkort zelf uitgezonden wordt zijn we per direct op zoek naar
iemand die het team komt versterken vanuit zijn of haar communicatie-expertise.
Functie
Als communicatiemedewerker geef je richting aan de communicatieve en promotionele taakvelden van de
organisatie. Via nieuwsbrieven communiceer je naar de achterban, zowel digitaal als op papier waarbij je
samenwerkt met een grafisch vormgever. Je bent verantwoordelijk voor de teksten op de website en op
social media, je schrijft hiertoe artikelen en zorgt voor actueel beleid op het vlak van communicatie en
promotie. Om de taken gedegen uit te voeren werk je 8 tot 16 uur per week vanuit ons kantoor in Hilversum.
Jouw aandeel in de organisatie wordt van strategisch belang geacht voor de groeivisie die bestaat bij People
International Nederland.
Profiel:
 Je hebt een levende relatie met God en een actief christelijk geloofs- en gebedsleven;


Je werkt graag in een team, maar weet hierin een zelfstandige rol te behouden;



Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangetoond door een opleiding in relevante
richting of door je ervaring binnen het werkveld van communicatie;



Je kennis van de Nederlandse taal is uitstekend, kennis van de Engelse taal geldt als pré;



Je kunt werken met WordPress of verwacht dit snel onder de knie te krijgen;



Je bent bereid om als vrijwilliger te werken of beschikt over een achterban die je ondersteunt met
giften voor de uren die je bij ons werkt.

Belangrijkste werkzaamheden:
 Je schrijft en begeleidt de productie van nieuwsbrieven en verzorgt digitale mailings, social media,
artikelen, etc.;


Je creëert, borgt en onderhoudt al het illustratiemateriaal zoals de getuigenissen van het veld.



Je analyseert het communicatiebeleid, brengt dit naar een hoger plan en houdt het actueel;



Je adviseert over en/of verzorgt presentaties op events of in kerken en gemeenten.

Werk jij binnenkort in een gemotiveerd team van mede-gelovigen met een groot hart voor Centraal-Azië?
Bel of e-mail ons gerust met vragen, of stuur direct je motivatie en cv naar info@peopleinternational.nl.
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