
 
 
Stel je voor. Een wereld waar we niet langs elkaar heen leven, maar klaar staan voor 
elkaar.  Waar eenzame ouderen weer mee doen en waar de buurt je thuis is. Dat lijkt iets 
van vroeger maar bij het Oranje Fonds kennen we honderden initiatieven die zich 
hiervoor, ook nu, actief inzetten. We steunen deze initiatieven met geld, kennis, 
contacten en campagnes en werven daarvoor de middelen.  Jaarlijks besteden we 
ongeveer 30 miljoen euro aan onze doelstelling om de sociale cohesie in het Koninkrijk 
der Nederlanden te versterken. Wil je hieraan bijdragen ? Vanwege uitbreiding van het 
team zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor onze 
 
Publiciteit & Social Media (30 uur) 
 
We zoeken een enthousiast teamlid dat, in samenwerking met anderen in het team, 
plannen maakt en uitvoert om het Oranje Fonds en onze gesteunde initiatieven en 
campagnes in de schijnwerpers te plaatsen. Iemand die bekend is met de kracht en 
(on)mogelijkheden van nieuwe én traditionele media.  Je bent stressbestendig, een 
goede netwerker, creatief, schrijft makkelijk, resultaatgericht en hebt een goed gevoel 
voor verhoudingen en een antenne voor issues.  
 
We vragen een relevante universitaire masteropleiding (bijvoorbeeld journalistiek of 
New Media) en enige jaren werkervaring in een soortgelijke organisatie en functie. Als je 
zelf content-edits kunt maken is dat een pré. 
 
We bieden een leuke, afwisselende baan in een maatschappelijk actuele context. Het 
kantoor staat in Utrecht. De functie is binnen de dynamische afdeling Communicatie, 
Fondsenwerving en Campagnes, bestaande uit 11 – 15 professionals.  Het Oranje Fonds 
heeft een eigen arbeidsvoorwaardenreglement. Deze functie is ingeschaald in schaal 5, 
lopend van EUR 3.049 tot EUR 4.609 bij full time aanstelling.   
 
Reageren? Als je voldoet aan de gestelde functie-eisen kijken we graag uit naar je CV en 
korte motivatie.  Reageren kan tot uiterlijk 10 april, uitsluitend via 
communicatie@oranjefonds.nl De gesprekken staan gepland in de week van 18 april, 
een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.  
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