
Here to Support zoekt een medewerker Marketing en Social Media.  
HtS heeft verschillende Instagram en Facebook accounts, die wekelijks content nodig hebben. Als medewerker 
Marketing en Social Media ga je met de directie en projectleiders de beste content maken en plaatsen. Het doel van 
de content is de ervaringen en realiteit van ongedocumenteerden te laten zien en zichtbaar te maken wat Here to 
Support doet om samen met hen hun situatie te verbeteren.  
Ook zul je de website bijhouden.  De functie is voor 4 uur in de week.  Op dit moment is er nog geen communicatie 
strategie. In maart zullen naast de 4 uur extra uren voor meetings over een strategie worden ingepland + schrijfuren 
voor het plan. Dit zijn ook betaalde uren.  
 
Wat zoeken wij? 

● Meedenken met communicatie strategie van Here to Support. Hoe vaak per week posten/ welke content 
werkt het beste/ wat willen we “vertellen” aan volgers?  

● Updaten, content vernieuwen en bijhouden van de website 
● Content maken voor social media plus posten: Facebook en Instagram. De content wordt i.s.m. Here to 

Support gemaakt  

Wie zoeken wij? 

● Kennis en ervaring met social media 
● Creatief in schrift en (social media) design 
● Goede schrijfvaardigheid (ENG/NED) 
● Kennis van photoshop/indesign 
● Je zet je graag in voor mensenrechten van (ongedocumenteerde) vluchtelingen. Een eigen 

vluchtelingservaring is een pre 

Wat bieden wij? 
Here to Support is een groeiende NGO, die graag de kans biedt aan jonge mensen om mee te werken in een 
mensenrechtenorganisatie. Wij starten met €14,- bruto per uur, afhankelijk van ervaring. Wij leiden graag mensen 
op, en zullen in gesprek blijven over eventuele groei binnen de organisatie (zowel inhoudelijk al aantal uren).  
 
Procedure: 
Graag ontvangen wij een cv en motivatie (max 1 a4) op malou@heretosupport.nl uiterlijk 2 maart 2021.  Bij je 
motivatie willen wij graag zien hoe je content maakt. Stuur bijvoorbeeld een linkje naar een Instagrampagina/FB 
pagina, of stuur een portfolio mee. Voor vragen kunt u contact opnemen met Malou Lintmeijer: 0633690650 
(di/wo/do/vrij). Bij uitnodiging is het eerste gesprek een oriënterend gesprek met voorzitter en zakelijk leider. Het 
tweede gesprek is met voorzitter en directie. De gesprekken vinden online plaats via Zoom.  
 
Over Here to Support 
Stichting Here to Support richt zich op het zichtbaar, hoorbaar en weerbaar maken van ‘ongedocumenteerden 
vluchtelingen’. Essentieel voor deze doelgroep is het hebben van enige controle over hun eigen leven. Here to 
Support zet educatieve en culturele projecten op, die het de vluchtelingen in limbo mogelijk moeten maken om te 
leren, zich te uiten en op constructieve wijze aan hun toekomst te werken. Here to Support richt zich niet op het 
verstrekken van humanitaire zorg zoals veel andere organisaties die met deze doelgroep werken.  Anders dan 
andere organisaties zet Here to Support zich niet in voor de eerste levensbehoeften van ongedocumenteerden op 
de korte termijn, maar richt zich juist op het hoorbaar maken van deze groep en kijkt naar de behoeftes op de lange 
termijn. 
Here to Support is intern bezig met intersectionele inclusiviteit en diversiteit en kijkt kritisch naar haar eigen 
organisatie.  
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