
Vacature PR-functionaris

Stichting JASON is op zoek naar een energieke en creatieve opvolger voor onze PR-functionaris! Als
PR-functionaris draag je zorg voor het vergroten van de naamsbekendheid van onze stichting d.m.v. het
promoten van onze content.

Functieomschrijving
De hoofdtaken van de PR-functionaris bestaan uit:

● Het beheren van onze website en social media kanalen;
● Het ontwikkelen en breed verspreiden van zowel online als offline promotiemateriaal voor onze

evenementen, Sunday Reads en podcasts (bv. denk hierbij aan contact opnemen met diverse
studies voor het delen van promotiemateriaal);

● Het nauw samenwerken met de activiteitencommissie en de redactie van de stichting ten behoeve
van promotiedoeleinden;

● Het actief bijdragen aan de te volgen koers van de stichting, waaronder het meedenken

over/meeschrijven aan zowel de korte- als lange-termijn beleidsplannen;

Wat biedt JASON jou?
● De mogelijkheid om bestuurservaring op te doen bij een organisatie die zich inzet op het gebied van

(internationale) vrede en veiligheid

● Toegang tot het brede professionele netwerk van onze stichting

● Maandelijkse borrels en inspirerende evenementen georganiseerd door de activiteitencommissie.

Functievereisten
● Wij zoeken een Nederlandssprekende (!) eerstejaars, tweedejaars, derdejaars of Master student;

● Goede beheersing van de Engelse taal is een vereiste;

● Affiniteit met internationale vrede en veiligheid is een vereiste (een studie in die richting niet, maar

is wel een pré);

● Aantoonbare affiniteit met (social media) marketing en/of grafische vormgeving door bijv. studie of
commissie of bestuurswerk is een pré, maar zeker geen vereiste;

● Bij voorkeur wonend in de Randstad (of bereid om met regelmaat af te reizen naar Den Haag);
● Minimaal 6-8 uur per week beschikbaar voor de periode van minimaal een jaar (tijdsbelasting

verschilt per week, afhankelijk van werkzaamheden) - in de gelegenheid om in de avonduren
vergaderingen en JASON activiteiten bij te wonen in Den Haag;

● Enthousiasme om voor Stichting JASON aan de slag te gaan!

Stichting JASON
Stichting JASON informeert studenten en jonge professionals sinds 1975 over internationale vrede- 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, studiereizen en excursies. Bovendien brengen we een magazine uit dat
drie keer per jaar verschijnt en gratis beschikbaar is.
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Het Dagelijks Bestuur, waarin studenten zitting nemen, leidt de stichting en ontplooit met behulp van een
redactie en activiteitencommissie de activiteiten en magazines. Het Algemeen Bestuur en de Raad van
Advies – waarin professionals, academici en militairen zitting in nemen – ondersteunen in het vormen van
het beleid. JASON is niet gebonden aan enige politieke partij en heeft geen levensbeschouwelijke grondslag.

Meer informatie & solliciteren
Voor meer informatie over Stichting JASON kun je je wenden tot onze website, www.jasoninstitute.com, of
onze social media kanalen. Specifieke vragen over deze functie kun je mailen naar de huidige
PR-functionaris Sharon Buys (pr@stichtingjason.nl)

Interesse? Stuur voor 26 maart jouw motivatiebrief met CV naar bovengenoemd e-mailadres!
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http://www.jasoninstitute.com

