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Vacature Communicatiemedewerker
Eastpackers | Stichting UcDean zoekt een communicatiemedewerker voor het schrijven van online content
voor onze website en sociale mediakanalen.
De komende maanden willen wij onze online zichtbaarheid, het merk Eastpackers en de community van
deelnemers verder versterken door het verspreiden van herkenbare online content via (een nieuwe sectie op)
onze website en via onze sociale media kanalen. Het doel hiervan is drieledig:
-

Lezers verrassen met aansprekende (eigen) content over onze focuslanden: de voormalig communistische
landen van Oost-Europa, de Balkan, Kaukasus, Sovjet-Unie en Centraal-Azië;

-

Lezers inspireren en informeren over onze focuslanden als mogelijke reisbestemming;

-

Lezers aanzetten tot het boeken van een reis.

Eastpackers organiseert jaarlijks ruim 20 reizen voor scholieren, studenten en young professionals. Onze online
communicatie is vooral op deze laatste groep gericht. Zij vormen namelijk onze belangrijkste doelgroep voor
avontuurlijke rondreizen met open inschrijving, die wij via onze website en sociale media kanalen promoten. In
totaal gaan jaarlijks ruim 500 mensen met Eastpackers op reis. Deelnemers onderscheiden zich door een brede
interesse belangstelling in geschiedenis, cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen in voormalige
communistische landen. Onze deelnemers houden van avontuurlijke (trein)reizen en zijn veelal hoogopgeleid.
Meer dan de helft van de deelnemers gaat méér dan één keer met ons op reis.
Om onze grote groep vaste klanten nog beter te binden, en meer potentiële deelnemers te bereiken, willen wij
onze online communicatie zowel kwalitatief als kwantitatief van een impuls voorzien. Hiervoor zijn wij op zoek
naar een enthousiaste communicatie-expert die van aanpakken weet en over uitstekende schriftelijke
vaardigheden beschikt.
De opdracht bestaat uit de volgende taken:
 Tenminste 2 sociale media posts (Facebook, Instagram en/of Twitter) per maand met verwijzingen naar
externe webcontent die relevant is voor onze lezers/volgers/deelnemers
 Tenminste 4 unieke blogs per maand met eigen content over onze focuslanden, die tevens via sociale
media worden verspreid.
 Tenminste 1 nieuwsbrief per 8 weken met relevante content voor onze 1.500 abonnees
 Online promotie voor het Eastpackers Festival in januari 2020 en (eind)redactie voor het (digitale)
programmaboekje.
 Tekstadvies en redactie voor reisbeschrijvingen op de website http://www.eastpackers.nl en andere
communicatie-uitingen zoals (online) advertenties en drukwerk.
 Beschikbaarheid van gemiddeld tenminste 4 uur per maand voor communicatie-advies en overleg met de
projectleider/bestuursvoorzitter en voor ad-hoc communicatiewerkzaamheden.
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Het precieze takenpakket wordt in onderling overleg bepaald en vastgelegd in een
dienstverleningsovereenkomst.
De opdracht betreft werkzaamheden in de periode december 2019 – juni 2020. Je werkt deels vanuit huis en
deels samen met de projectmedewerkers en bestuursleden van Eastpackers. Zij komen wekelijks op vrijdag
samen voor een gezamenlijke werkdag op een flexwerkplek in de Randstad (Utrecht, Den Haag of Amsterdam).
Wat we van je verwachten








Je hebt kennis van het werkveld van Eastpackers | Stichting UcDean en aantoonbare belangstelling voor
de geschiedenis, cultuur en actuele maatschappelijke ontwikkelingen in Midden,- en Oost-Europa, de
Balkan, Kaukasus, Rusland en/of Centraal-Azië;
Je hebt aantoonbaar ervaring en affiniteit met communicatie op social media;
Je hebt aantoonbaar ervaring met WordPress;
Je hebt affiniteit met onze doelgroep, jongeren tussen 16 en 35 jaar
Je hebt een vlotte pen en houdt van schrijven
Je bent beschikbaar tot en met juni 2020.
Je bent in staat de opdracht zelfstandig en in samenspraak met onze bestuursleden en
projectmedewerkers uit te voeren

Wat we je te bieden hebben





Een vergoeding van € 1.500 excl. BTW (in maandelijkse termijnen betaald). Meerwerk wordt in overleg
vergoed tegen een tarief van € 15 excl. BTW per uur. Ben je geen zzp’er, maar heb je wel interesse? Dan is
in overleg ook een tijdelijk dienstverband mogelijk.
Een kans om bij te dragen aan het helpen realiseren van de doelstellingen van Eastpackers | Stichting
UcDean
Toegang tot een groot netwerk van enthousiaste young professionals;
Gratis deelname aan onze publieksevenementen zoals masterclasses en ons festival.

Reageren?
Reageren op deze vacature kan tot 31 oktober 2019 door een e-mail met een korte motivatie (max. 500 woorden)
en je CV (max. twee A4) te sturen naar info@eastpackers.nl. Heb je eigen ideeën voor communicatieproducten, of
specifieke talenten die binnen de reikwijdte van deze opdracht passen qua tijd en budget, vermeld deze dan in je
brief of e-mail. Wij streven ernaar de selectie vóór 1 december 2019 af te ronden.
Over Eastpackers | Stichting UcDean
Eastpackers werkt aan het verbeteren van de kennis en het begrip van Nederlandse jongeren en young
professionals over voormalig communistische landen in Midden- en Oost-Europa, voormalig Joegoslavië en de
voormalige Sovjet-Unie. Wij richten ons met (studie)reizen, vrijwilligerswerk, uitwisselingen en andere activiteiten
op een breed publiek van circa 16 tot 35 jaar. Eastpackers | Stichting UcDean wordt geleid door een bestuur,
bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast werken bij Eastpackers | Stichting UcDean
momenteel drie parttime medewerkers (1,5 fte) en een stagiair. Verder werkt Stichting UcDean met vrijwilligers
en freelance reisbegeleiders. Eastpackers | Stichting UcDean heeft geen vast kantoor. Medewerkers en
bestuursleden werken vanuit huis en, desgewenst, op vrijdagen vanuit een flexwerkplek, afwisselend in Den
Haag, Utrecht en Amsterdam.
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