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Collega (online) communicatie, m/v 28-30 uur 
 
Ben je op zoek naar een afwisselende zelfstandige baan op het gebied van content beheer en 
social? Wij zijn op zoek naar een collega communicatie, met de focus op het samenstellen, 
uitzetten en analyseren van digitale content en het beheer van onze social media en websites in 
het algemeen. 
 
De organisatie 
Stichting MS Research is een charitatieve organisatie met als primaire doelstelling het 
financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor de 
ziekte multiple sclerose (MS). Daarnaast geven we voorlichting aan een groot publiek over MS 
en het hieraan gerelateerde, door ons gefinancierde, onderzoek. Naast een achterban die via 
traditionele media tot stand is gekomen, wordt de online community voor onze Stichting steeds 
belangrijker. 
 
Funtieomvang 
In verband met langdurige afwezigheid van één van onze collega’s zijn wij op zoek naar een 
breed inzetbare collega communicatie voor ca. 28 uur – 30 uur (verdeeld over 4 á 5 dagen) per 
week voor de periode van tenminste 1 jaar, vanaf 1 mei a.s. 
 
Functie 
Onze nieuwe collega is medeverantwoordelijk voor de content en het proactief beheer van onze 
(actie-) websites, social media en ons fondsenwervende actieplatform. Tevens zorgt hij/zij, voor 
de digitale creatie en denkt hij/zij mee bij de creatie van offline communicatiemiddelen. Samen 
met een collega worden de resultaten geanalyseerd en nieuwe online acties uitgezet. 
De collega: 

 beheert onze social media (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram) en zorgt 
voor content-creatie en monitoring en onderhoudt het contact met volgers 

 coördineert en beheert onze online marketing kanalen samen met externe online 
marketeer (Google ads/display/grants, Facebook ads)  

 beheert, onderhoudt en optimaliseert proactief de website (msresearch.nl in Wordpress). 
Basiskennis SEO is gewenst. 

 creëert digitale content (in Canva en Adobe Creative Suite)  
 coördineert content, opmaak en versturen van e-nieuwsbrief (Mailchimp) 
 beheert de digitale content kalender 
 initieert online marketing acties en donor journeys op basis van bijvoorbeeld data uit 

Salesforce 
 beheert en bewaakt inzet van beeld 
 onderhoudt contacten met particuliere actienemers en optimaliseert ons online 

fondsenwervende actieplatform en initieert acties (www.inactievoorms.nl)  
 

De collega is daarbij: 
 creatief, stress bestendig, praktisch ingesteld met een hands-on mentaliteit, flexibel, 

zelfstandig en durft verantwoordelijkheid te nemen 

http://www.inactievoorms.nl/
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 communicatief en enthousiast, zowel mondeling als schriftelijk en vaardig in het 
schrijven van (online) communicatieteksten  

 gewend projectmatig te werken en is zorgvuldig en accuraat, een teamplayer en bij 
voorkeur gewend te werken in klein-team verband  

 qua werktijden bereid zich flexibel op te stellen wanneer zich adhoc acties en/of 
calamiteiten voordoen 

 kennis van en ervaring met het verbinden/koppelen van diverse applicaties en database 
(Salesforce) is een pré. 

 
De collega heeft aantoonbare ervaring op in deze advertentie genoemde punten en heeft 
minimaal een relevante HBO-opleiding afgerond. Er is sprake van indiensttreding, ZZP’ers 
worden niet in de procedure meegenomen. Voor functie-inhoudelijke vragen kan contact 
opgenomen worden met Rosa Douw via 071 – 5 600 506. 
 
Sollicitaties 
Schriftelijke sollicitaties (voorzien van motivatiebrief en CV) kunnen worden verzonden aan 
Stichting MS Research, D. Roos, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten of per email 
directie@msresearch.nl. Sluitingsdatum voor deze vacature is 12 februari aanstaande. 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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