Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is de belangenvereniging voor agrarische
jongeren in Nederland. Naast belangenbehartiging biedt NAJK jonge boeren en tuinders actief
handvatten tot ontwikkeling en beter ondernemerschap. De kernactiviteiten van NAJK zijn
voorlichting, advies, training en belangenbehartiging, gericht op de jonge ondernemers van 16
tot 35 jaar.
Stichting Plattelands Jongeren Services (Stichting PJS) is de werkorganisatie van o.a. NAJK,
Plattelandsjongeren.nl en provinciale (agrarische) jongerenorganisaties door heel Nederland.
Stichting PJS ondersteunt deze organisaties bij de uitvoering van projecten,
bestuursactiviteiten en administratief.
Stichting PJS zoekt voor NAJK op korte termijn een

Communicatiemedewerker (m/v)
20 uur per week
Periode: medio september 2019 – februari 2020

De functie
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de communicatie-uitingen van NAJK richting
leden, externe partijen en diverse aan projecten gerelateerde doelgroepen. Je werkt samen in
een klein team en ondersteunt projectmedewerkers en –leiders bij hun activiteiten. Je kunt
goed overzicht houden en verschillende projecten en deadlines tegelijkertijd overzien, plannen
en uitvoeren is jouw tweede natuur en je bent stressbestendig.
Werkzaamheden
- Je zorgt voor alle communicatieve uitingen van NAJK (online en offline);
- Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming (tekstschrijven, vormgeving,
fotografie etc.) en uitgave van de BNDR, het ledenblad van NAJK (4x per jaar);
- Je denkt en doet mee aan diverse campagnes;
- Je ondersteunt medewerkers en bestuurders bij de belangenbehartigingactiviteiten;
- Je bent inhoudelijk en praktisch verantwoordelijk voor de websites (WordPress);
- Je bent verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven;
- Je bent verantwoordelijk voor communicatie via social media;
- Je werkt mee aan marketingactiviteiten om bezoekers naar de website te trekken,
naamsbekendheid te genereren en nieuwe leden te werven;
- Je bewaakt de huisstijl;
- Je ontwikkelt de strategie voor pr en communicatie.

Kwaliteiten
- zelfstandig
- probleemoplossend
- flexibel
- proactief
- creatief
- je bent georganiseerd
- kennis van online media
Jij bent de communicatiemedewerker die:
- minimaal een relevante hbo-(communicatie)opleiding heeft
- beheerst over uitstekende organisatorische vaardigheden
- beheerst over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden
- met gevoel voor grafische vormgeving en fotografie
- de Nederlandse taal goed beheerst
- kan werken met programma’s als WordPress, Photoshop, Illustrator en Indesign
- bij voorkeur affiniteit heeft met de agrarische sector en de doelgroep jonge boeren
- beschikt over een rijbewijs
Standplaats: Utrecht
Wij bieden
- de mogelijkheid om meer te weten te komen over de fascinerende agrarische sector
- een zeer gevarieerde en veelzijdige functie
- een functie voor 5 maanden
- zelfstandig, uitdagend en afwisselend werk in een jong en enthousiast team
- goede arbeidsvoorwaarden (cao Sociaal Werk, schaal 8)
Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Annet de
Winters via adewinter@najk.nl of 030-2769856. Sollicitaties inclusief cv kunnen per mail
verstuurd worden aan Stichting PJS via aleijten@stichting-pjs.nl en dienen uiterlijk vrijdag
2 augustus binnen te zijn. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 33 en/of 34.
Meer informatie over NAJK en Stichting PJS kun je vinden op:
www.najk.nl
www.stichting-pjs.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

