Teen Challenge Nederland biedt jou de kans om jouw talent en expertise een waardevolle bijdrage
leveren aan deze christelijke organisatie die zich al ruim 50 jaar inzet voor veranderde levens. Wij zijn
voor ons energieke team op zoek naar een Content Creator. Als Content Creator ben je onderdeel van
het creatieve PR & Marketingteam.

Medewerker Content Creator
Als Content Creator werk je aan het verbeteren van de zichtbaarheid van Teen Challenge door het
verder ontwikkelen en uitvoeren van de crossmediale content strategie.
Je werkzaamheden bestaan uit:
Je schrijft teksten (online en offline) op basis van informatie aangeleverd door de verschillende
afdelingen van TCN op een creatieve manier, b.v. teksten voor de verschillende websites, social
media, folders, persberichten etc.
- Redigeren en herschrijven van duidelijke en toegankelijke web teksten;
- In overleg met de PR & Marketingmanager verwerken van feedback en (be)zoekgedrag in de
eigen content;
- Deelnemen aan content projecten en mede verzorgen van de realisatie van het project in
afstemming met de PR & Markering manager en andere stakeholders.
Profiel
Voor deze rol is het nodig dat jij:
• Je hebt een positieve christelijke instelling, en actief lid van een kerk of gemeente;
• Je staat volledig achter de visie van Teen Challenge;
• HBO werk- en denkniveau, met werkervaring op het gebied van tekstschrijven, communicatie
en maken van content;
• Je beheerst de Nederlandse en het liefst ook de Engelse taal goed in woord en schrift;
• Je werkt zelfstandig en gestructureerd, en bent in staat om flexibel in te gaan op wat er
speelt;
• Je bent bekend met het maken van content op diverse online platformen zoals Facebook en
Instagram.
Competenties die we bij jou willen zien, zijn: ondernemend, resultaatgericht, relatiegericht,
zelfstandig, creatief en flexibel.
Wat bieden wij?
- Een vrijwilligersfunctie voor 8 uur in de week, met vrijwilligersvergoeding in overleg. De
werkzaamheden kunnen op afstand plaatsvinden.
- Uitdaging en de kans om je creativiteit voor God te gebruiken.
Het uitvoeren van (een deel van) deze werkzaamheden als stage of werkervaringsplek is
bespreekbaar.
Procedure

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Teen Challenge Nederland, t.a.v. dhr. S. Barendse, via
info@teenchallenge.nl.
Voor meer informatie over Teen Challenge Nederland ga naar: www.teenchallenge.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

