Vacature: communicatie-medewerker 16u per week
Living Lab Fryslân is in 2016 gestart met als doel om met haar activiteiten volop bij te dragen aan de
transitie naar natuurinclusieve landbouw. Met een uitnodigende aanpak willen we deze ontwikkeling
versnellen. Met de inzet op natuurinclusieve landbouw willen we de biodiversiteit en de
maatschappelijke waardering voor de landbouw vergroten, waarbij tegelijk het economisch
toekomstperspectief voor boerengezinnen verbetert.
Het Living Lab is een onafhankelijke Stichting die samenwerking van onderop bevordert. We richten
ons daarbij vooral, maar niet alleen, op boeren in agrarische collectieven en bedrijven en organisaties
in daaromheen. Samen met de bij het Living Lab betrokken partijen worden de resultaten gedeeld
met derden. Een belangrijk onderdeel van het werk is om anderen mee te nemen in verhalen en te
inspireren om zelf aan de slag te gaan. Hiervoor maken we o.a. gebruik van storytelling door middel
van oa; inspiratiebezoeken en – bijeenkomsten; onze website en sociale media.
Over de vacature
De werkzaamheden zijn deels uitvoerend en deels strategisch. Te denken valt onder andere aan:
•
•
•
•

Samen met het team bepalen wat belangrijke verhaallijnen zijn om in beeld te brengen;
Doorontwikkelen van de website, de sociale media en andere uitingen;
Versturen van de nieuwsbrief;
Beantwoorden van ad hoc vragen, interviewverzoeken, etc.

We zoeken iemand die:
•
•
•
•
•
•

Enige jaren werkervaring heeft in de communicatie en of journalistiek (storytelling);
Een goed gevoel voor tekst heeft, in de Nederlandse taal en een creatieve blik;
Zich goed kan verplaatsen in verschillende doelgroepen (boeren, ecologen, beleidsmakers)
en daarop de strategie kunt aanpassen;
Interesse heeft in en bij voorkeur ervaring heeft met de thema’s duurzame landbouw en
natuur;
Bij voorkeur ervaring heeft met sociale media en wordpress;
Beschikbaar is voor circa 16 uur per week.

Wat bieden we?
•
•
•
•

Samenwerking met een bevlogen team van doeners die echte verandering in het landschap
tot stand willen brengen;
Bijdragen aan een thema dat vollop in de belangstelling staat (landbouw en natuur en de
verbinding daartussen)
Veel vrijheid in hoe je je tijd indeelt (in het veld, op kantoor of thuis);
Een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren of meer weten?
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief met CV voor 7 september 2018 naar; Stichting Living Lab,
info@livinglabfryslan.frl
Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de Stichting: Albert van der Ploeg, 06-23837252.

