VACATURE
SOCIAL MEDIA REDACTEUR
“A MAN’S TRUE WEALTH IS THE
GOOD HE DOES IN THIS WORLD.”
PROFEET MOHAMMED SAW.

Is het jouw passie om te schrijven en gezinnen te inspireren, informeren en
motiveren om zo meer liefde in hun harten voor de Islam te ontwikkelen? Dan is
dit iets voor jou!
Over stichting Hiba & Habib
Stichting Hiba & Habib heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van zelfvertrouwen, positief zelfbeeld en eigen identiteit bij
moslimkinderen in Nederland en België. Dit doen wij onder andere door producten en
materialen
te
ontwikkelen
waarbij
we
bewust
rekening
houden
met
identiteitsontwikkeling, afkomst en religie. We focussen ons op het ontwikkelen van
producten, blogs en downloads die geschikt zijn om samen met het hele gezin van te
genieten. It takes a 'familieclub' to raise a child!
Wij delen graag onze kennis en hopen dat jij...
creatief en vindingrijk bent en binnen de kaders en beschikbare middelen een
effectieve post kunt maken.
flexibel bent en snel of onder tijdsdruk kunt inspelen op de actualiteit en op wat er
op onze (andere) kanalen speelt.
een brede interesse in opvoeding, educatie en bovengenoemde doelgroepen hebt.
een frisse maar ook kritische blik meeneemt met oog op een goed gezamenlijk
eindresultaat.
opgeleid bent op HBO of WO niveau
je hand niet omdraait voor ad hoc opdrachten of wijzigingen
foutloos taalgebruik hanteert en de juiste tone-of-voice weet te kiezen
een positieve en proactieve instelling hebt
uitstekend overweg kunt met Canva
Wat ga je doen (3-5 uur per week)
Je plant, produceert en publiceert de social media content (tekst, beeld, video) en de
bijbehorende hashtags en links.
Je werkt daarvoor een social media contentstrategie uit voor de verschillende
doelgroepen op basis van inzichten, onderzoek en data.
Life is short, work somewhere awesome. Dit kun je verwachten:
In shaa Allah een ongekend aantal hasanaat
Je komt ons warme team versterken
Vergoeding voor gemaakte onkosten
De ruimte om je te ontwikkelen zowel op professioneel als persoonlijk vlak

www.hibahabib.com
info@hibahabib.com
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