Projectmedewerker/coördinator communicatie ‘Alles Goed’
Alles Goed helpt het stilzwijgen rond depressie te doorbreken. We maken verhalen en portretten van
mensen die een depressie hebben gehad. We filmen gesprekken tussen mensen om te laten zien dat
je er wel over kunt praten. Want wat gebeurt er als je in een depressie terecht komt? Wat zijn de
triggers? Wat kun je eraan doen? En vooral ook hoe kun je elkaar helpen? Vanuit dit perspectief
zetten we onze projecten en communicatie op. Wil jij ons daarbij helpen?
Per direct zoeken we namelijk een medewerker/coördinator communicatie en marketing. Ook het
leggen en onderhouden van contacten met relevante organisaties is een belangrijk onderdeel. We
willen namelijk dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de content en tools van Alles Goed en
er profijt van hebben.
Het Witte Bos initieert transmediale projecten op het snijvlak van kunst en maatschappij. Het
persoonlijk perspectief staat bij elk project centraal. De missie van de stichting is om onderbelichte
maatschappelijke kwesties onder de aandacht te brengen.
De werkzaamheden:
• Opzetten, uitdenken en inhoudelijk bijhouden van de website, het beheren van de social
mediakanalen en het opstellen van nieuwsbrieven
• Stimuleren en genereren van media-aandacht door o.a. het schrijven van persberichten en
analyseren van de resultaten van de online-campagnes
• Actieve rol in de gehele communicatie en marketing rondom de projecten
• Verbinding en aansluiting zoeken met andere betrokken organisaties. Samenwerkingen
verder uitbreiden en vormgeven.
• Schrijven van plannen en evaluaties richting fondsen
Wat wij zoeken?
• WO denk- en werkniveau
• Aantoonbare ervaring met marketing, contentmanagement, social media, WordPress en
Mailchimp, SEO, SEA en eventueel ervaring met editing.
• Je schrijfvaardigheid en redactionele & taalkundige vaardigheden zijn uitstekend
• Je kan goed mensen enthousiasmeren, goed organiseren en plannen, werkt efficiënt,
zelfstandig en bent resultaatgericht en hebt een proactieve en flexibele houding
• Je weet vanuit enthousiasme en inhoud het project en de producten te verkopen
• Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam of omgeving
Wat bieden wij?
• Je komt terecht in een team van creatieveling.
• Een baan in loondienst voor 3/4 dagen in de week met een salaris conform de non-profit
sector.
• Grote vrijheid om mede vorm te geven aan multimediale projecten
Sollicitatieprocedure
Stuur voor 23 januari je motivatiebrief en CV naar info@wittebos.nl. We horen graag hoe jij impact
storytelling gebruikt in je werk en dit wil inzetten in het project Alles Goed.

