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Over Christ’s Hope  
In Afrika zijn miljoenen mensen het slachtoffer van aids. Veel kinderen zijn een of beide 
ouders kwijt. Deze aidswezen leven in extreme armoede en hebben geen toegang tot de zorg, 
onderwijs en begeleiding die ze nodig hebben. Christ’s Hope zet zich in om deze kinderen 
hoop en een betere toekomst te geven. Hoe? Kijk op www.christshope.nl.  
Als versterking van ons communicatieteam zoeken wij een: 
 
 

SOCIAL MEDIA MEDEWERKER 
(vrijwillig, 4-8 uur per week) 

 

 
Werkzaamheden  
Heb jij zin en tijd om je vaardigheden in te zetten voor een goed doel? Wil jij ons helpen de 
band met onze achterban warm te houden via onze socials? En wil je meedenken over hoe 
we die achterban verder kunnen uitbreiden? 
 
Als social media medewerker bestaan je werkzaamheden uit: 

- het beheer van de social media kanalen van Christ’s Hope: Facebook, Instagram, 
Twitter etc. 

- het maken en bewerken van content voor onze kanalen; bijvoorbeeld het vertalen van 
(Engelse) posts van de kanalen van de Afrikaanse Christ’s Hope-organisaties. 

- het meedenken over social media strategieën bij campagnes van Christ’s Hope 
Nederland. 

 

Wensen/vaardigheidseisen  
Je hebt een levende relatie met God en bent enthousiast over het werk van Christ’s Hope. Je 
vindt het leuk om bij te houden wat er speelt binnen Christ’s Hope, zowel in Nederland als in 
de Afrikaanse landen. Je bent communicatief vaardig en je werkt zorgvuldig. Je weet wat er 
speelt in de wereld van social media en je ziet daarin mogelijkheden om onze achterban te 
bereiken en verder uit te breiden. 
 

Gewenste tijdsbesteding  
Je kunt in overleg je uren en tijd indelen. We denken aan 4 tot 8 uur per week.  
 

Aanbod vanuit Christ’s Hope  
We werken in een klein team op ons kantoor in Zwolle. De sfeer is informeel en de lijnen zijn 
kort. We bieden je een vrijwilligersovereenkomst en vrijwilligersvergoeding. Je mag zelf je 
dagen en uren indelen. Kom je graag één ochtend of middag in de week? Dat kan. Kom je 
liever elke dag een uurtje of werk je liever thuis? Dat kan ook; net wat bij jou past. 
 

Interesse?  
Neem voor meer informatie contact op met onze manager operations Sander Joziasse  
(038-4213600) of reageer direct via info@christshope.nl. 
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