Award NL zoekt 2 PR en communicatie talenten
The International Award for Young People Nederland, Award NL, zoekt twee proactieve en
ondernemende talenten voor PR- en communicatieklussen. Mensen die weten wat de impact
van social media is, snel een leuke tekst kunnen schrijven en die lol hebben in het maken van
nieuwe merchandise. Onze organisatie groeit en daarom zoeken we zowel een bestuurslid
met als expertise PR en Communicatie als een meer uitvoerende ‘doener’. Je werkt als
vrijwilliger samen met een klein team vanuit ons kantoor in Tilburg. In deze functies ben je
actief bezig met het hele proces: van wild idee tot de uitvoering en evaluatie. Ervaring in een
soortgelijke functie, en/of met marketing is een grote pré.
Over het Awardprogramma

Je belangrijkste taken zijn:
Komend jaar ontwikkelen we een nieuwe campagne inclusief een nieuwe site en nieuw
materiaal en gaat de nieuwe Accountmanager Onderwijs op pad om nog meer scholen te
betrekken bij het Awardprogramma. Een perfect moment om aan de slag te gaan en als spinin-het-web dit traject te leiden!
Voorwaarden om bij ons aan de slag te gaan:
 Het onderschrijven van de doelstelling en visie van de Award.
 Een proactieve en positieve houding en (na inwerken) zelfstandig kunnen werken.






Engelse taal beheersen (woord en geschrift)
Beschikken over geldig Verklaring Omtrent het Gedrag.
Het onderschrijven van de gedragscode.
Je bent minimaal 21 jaar.

Wat bieden we:
De kans om mooie campagnes op te zetten en je
eigen stempel te drukken op onze organisatie.
Ruimte dus om te ontwikkelen, groeien en
ambities waar te maken van ons en van jezelf. Met
een klein team van staf en vrijwilligers dat staat
voor talentontwikkeling & maatschappelijke
betrokkenheid en dat gelooft in de impact van ons
programma; jongeren voor te bereiden op de
maatschappij. Dát verdient iedere jongere in
Nederland en daar gaan we voor #WorldReady.
Natuurlijk bieden we een
vrijwilligersovereenkomst, onkostenvergoeding,
training en een gezellige werkplek in Tilburg. We maken deel uit van een grote
internationale organisatie die ons ondersteund met een Branding Centre en allerlei
materialen, campagnes en input.

Interesse?
Dan horen we dat heel graag en nodigen we je van harte uit voor een kennismaking; mail
naar info@award.nl of laat je gegevens achter bij onze stand op de Vrijwilligersmarkt in
Tilburg.
Meer informatie over de International Award kun je vinden op www.award.nl of
www.intaward.org.
Pascalle Cup, nationaal directeur, is telefonisch bereikbaar op 06-43490446 voor vragen over
de Award en de vacature. Mail kan ook; pascalle.cup@award.nl.

