Vacature Publieke Relaties 2021
Stichting JASON is op zoek naar een enthousiaste en creatief lid Publieke Relaties.
Als PR-functionaris ben je verantwoordelijk voor de promotie van de activiteiten, het JASON
Magazine en de stichting in het algemeen. De PR-functionaris beheert de website en de social
media accounts en ontwikkelt offline promotiemateriaal zoals posters, flyers en banners. De PRfunctionaris werkt nauw samen met de activiteitencoördinator en de hoofdredacteuren.
Daarnaast maakt de PR-functionaris deel uit van het Dagelijks Bestuur van Stichting Jason.
Functieomschrijving
• Het beheren van de website en sociale media accounts;
• Het ontwikkelen van online en offline promotiemateriaal;
• Het nauw samenwerken met de activiteitencommissie ter promotie van de activiteiten;
• Het nauw samenwerken met de redactie ten behoeve van promotiedoeleinden;
• Het actief meedenken over de koers van de stichting.
Functievereisten
• Student en wonend in Nederland;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in Engels en Nederlands;
• (Basis) kennis over het gebruik van sociale media;
• Minimaal 6 uur per week beschikbaar;
• In de gelegenheid om in de avonduren vergaderingen en activiteiten bij te wonen in Den
Haag (voor nu online).
Ervaring met PR is niet noodzakelijk, maar is wel wenselijk.
Wat biedt Stichting JASON jou?
• De mogelijkheid om je leiderschaps-en organisatie skills te verbeteren;
• Enthousiaste medebestuursleden die jouw passie voor internationale vrede- en
veiligheidsvraagstukken delen;
• Maandelijkse borrels en inspirerende evenementen georganiseerd door de
activiteitencommissie van Stichting JASON;
• Toegang tot een uitgebreid en actief alumni-netwerk.

De organisatie
Stichting JASON informeert studenten en jonge professionals sinds 1975 over internationale
vredes- en veiligheidsvraagstukken. In de beginjaren lag het accent van JASON vooral op
vraagstukken binnen de trans-Atlantische betrekkingen. Gaandeweg verbreedde JASON haar
aandachtsveld tot het gehele spectrum van internationale politieke vraagstukken. De stichting
informeert middels het organiseren van conferenties, debatten, lezingen, simulatiespelen,
podcasts, Webinars, studiereizen en excursies. Bovendien brengen we een magazine uit dat
twee tot drie keer per jaar verschijnt en gratis beschikbaar is.
Het Dagelijks Bestuur, waarin studenten zitting nemen, leidt deze vrijwilligersorganisatie en
organiseert met behulp van een redactie, activiteiten- en projectcommissie alle activiteiten. Het
Algemeen Bestuur en de Raad van Advies – waarin professionals, academici en militairen zitting
nemen – ondersteunen in het vormen van dit beleid. JASON is niet gebonden aan enige
politieke partij en heeft geen levensbeschouwelijke grondslag. JASON houdt kantoor en
vergadert doorgaans in Den Haag. Reiskosten voor de vergaderingen in Den Haag worden
vergoed.

Meer informatie & solliciteren
Voor meer informatie over Stichting JASON kun je je wenden tot onze website jasoninstitute.com
of social media accounts. Specifieke vragen over deze functie kun je mailen naar de huidige PRfunctionaris, Celine Schoof (pr@stichtingjason.nl). Wil je solliciteren? Stuur voor 9 mei 2021 jouw
motivatiebrief en curriculum vitae naar laatstgenoemde.

