
VACATURE  communicatiemedewerker

Stichting ONfile
netwerk van gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals in Nederland
zoekt een communicatiemedewerker.

Wij zoeken een energiek persoon die de leden informeert en activeert via nieuwsbrieven, social media
en mailings. Iemand die het daarnaast een uitdaging vindt om de buitenwereld de ogen te openen
voor de talenten en veerkracht van de leden van het platform ONfile.

ONfile, opgericht in 1996, heeft als doel de positie van gevluchte journalisten, schrijvers en
filmmakers in Nederland te versterken. Het netwerk van ONfile bestaat uit mediaprofessionals uit 35
verschillende landen, waaronder nieuwkomers en mensen die al langer in Nederland zijn.

Wat we doen
ONfile draagt bij aan een inclusieve journalistiek en samenleving door gevluchte mediaprofessionals
te ondersteunen bij hun professionele integratie. ONfile biedt haar netwerk een veilige haven én een
(online) plek voor ontmoeting, samenwerking en kennisuitwisseling tussen de leden onderling en
tussen leden en de Nederlandse media.

● Ben jij goed in het kort en krachtig formuleren van teksten voor nieuwsbrieven en mailings?
● Kan overweg met Mailchimp, Facebook, Instagram en LinkedIn, of vind je het leuk om je daar

in te bekwamen?
● Ben je creatief en goed in het verzinnen van nieuwe publicitaire invalshoeken?
● Kan jij de profielen van de leden op de website bijhouden en actualiseren?

ONfile bestaat 25 jaar en daar horen ook jubileumactiviteiten bij, zoals het ontwikkelen van een
campagne om ONfile krachtig op de kaart te zetten bij redacties, uitgevers en omroepen.

● Kan jij samen met de eventmanager en het bestuur de jubileumcampagne ontwikkelen en
uitvoeren?

ONfile ontvangt sinds januari 2021 geen structurele subsidie meer, het betreft daarom een
vrijwilligersfunctie met een vrijwilligersvergoeding. ONfile draagt zorg voor een gedegen inwerking
en vaste begeleiding en coaching door een lid van het bestuur.

Heb je belangstelling? Stuur ons een korte en krachtige brief en je CV naar info@onfile.eu t.a.v.: Signe
Zeilich-Jensen.
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