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Wegens groei is UWC Nederland op zoek naar 
 

Content en Social Media Reporter(s) 
Vrijwilligers functie voor 6 uur per maand 

 

United World Colleges (UWC) heeft als missie onderwijs te gebruiken om mensen, landen en 
culturen samen te brengen voor een vreedzame en duurzame wereld. UWC Nederland werft, 
selecteert en begeleidt leerlingen voor het tweejarig IB op de achttien scholen wereldwijd, 
organiseert het United World Programma (de korte programma’s op en tussen Nederlandse 
middelbare scholen en in de zomer), onderhoudt het alumninetwerk en werft fondsen voor 
deze activiteiten. UWC Nederland heeft ruim 800 alumni en 130 actieve vrijwilligers. Alle 
activiteiten van UWC Nederland zijn erop gericht om zoveel mogelijk jonge mensen een UWC 
ervaring te geven. In Haarlem staat de professionele kantoororganisatie (1,7 fte) die deze 
activiteiten uitvoert, coördineert en begeleidt onder leiding van een directeur. 
 
UWC Nederland selecteert elk jaar rond de 30 leerlingen die hun laatste 2 jaar van hun 
middelbare school afmaken op een UWC. Wij vinden dat iedereen deze kans zou moeten 
krijgen, maar niet iedereen weet van het bestaan van UWC af. Om een brede doelgroep te 
bereiken en mensen bekend te laten worden met UWC, maakt UWC Nederland gebruik van 
sociale media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Om meer uit onze social media te halen 
zijn we op zoek naar vrijwillige Content en Social Media reporters.  
 
Naast de concent op Sociale Media kanalen willen we ook de zichtbaarheid via Google 
vergroten. Kennis van Google Ads is een pre.  
 
Je bent verantwoordelijk voor:  

• De creatie van content 

• De content op onze digitale platformen 

• Het contact met de huidige leerlingen voor content 

• Het contact met alumni voor content  

• Het opstellen van de content strategie en de vertaling naar een contentplan en -
kalender 

• Het bedenken van campagnes 

• De zichtbaarheid via Google 
 
Vind jij het leuk om je met social media bezig te houden en kan jij verschillende doelgroepen 
aanschrijven? Stuur ons jouw CV samen met een korte motivatie. Voor vragen kan je contact 
opnemen met Lieke Veldhuis – lieke.veldhuis@uwc.nl. Alle reacties graag naar info@uwc.nl.  
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