
 
VACATURE 
 
 
 
De FUN Foundation is op zoek naar een: 

 
SOCIAL MEDIA BEHEERDER (M/V) 
 
 
Organisatie 
De Football Unlimited Netherlands (FUN) Foundation is in 2013 opgericht om de leefomstandigheden 
van de kinderen in de Gambiaanse dorpen Aljamdu en Salikenni te verbeteren. De drie pijlers Educatie, 
Gezondheidszorg en Sport staan hierbij centraal. 
 
Het doel van de FUN Foundation is om een basisschool, medische kliniek en sportveld te realiseren in 
Aljamdu. Hier zet ons team van tien vrijwilligers zich vol passie en met veel plezier voor in. Dat is ook 
wat wij de kinderen in Gambia willen brengen, FUN! 
 
Wie ben jij? 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een energiek persoon die begaan is met de missie en het doel 
van de FUN Foundation. Je gebruikt zelf verschillende social media kanalen en weet hier veel van af. 
Daarnaast ben pak je het initiatief voor de nieuw te ontwikkelen social media strategie van de stichting. 
Bovenal is het belangrijkste is dat jij je vol passie wilt inzetten voor onze stichting. 
 
Wat verwachten wij? 
Jouw taken als social media beheerder zullen er als volgt uit zien: 
 

 Je beheert de Facebook, Twitter, Instragram en YouTube accounts van de FUN Foundation 
 Je formuleert in samenspraak met de marketing manager de nieuwe social media strategie 
 Je neemt initiatief in het creëren van leuke content voor op de socials 
 Je maakt gebruik van jouw netwerk om de stichting vooruit te helpen 

 
Wat je er voor terug krijgt 
Naast de grote waardering van de andere FUN’ers en je directe omgeving, kun je werken aan je 
persoonlijke ontwikkeling. Ontmoet nieuwe mensen, een andere cultuur en ontwikkel je 
competenties. 
 
Is deze vrijwilligersfunctie op jouw lijf geschreven en wil jij je steentje bijdragen aan onze leuke en 
ambitieuze stichting? Reageer dan op deze vacature door een motivatie te sturen naar info@fun-
foundation.nl of via het contactformulier op de website.  
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