
Vacature Communicatie Vrijwilliger & Support bij Aralez:
Periode: Tenminste voor een jaar, doorlopend.
Aantal Uren: 4-6 uur per week

Omschrijving: Aralez is een stichting die zich bezighoudt met dekolonisatie in de breedste zin
van het woord en geheel wordt gerund door vrijwilligers. Bij projectgebonden financieringen
kunnen we organisatoren wel vergoedingen aanbieden afhankelijk van de situatie. Hierbij
houden we ons bezig met het herstel van koloniale schade, koloniale geschiedenis en
hedendaags neo-kolonialisme. Als stichting zetten we ons in op het gebied van educatie en
bewustwording. Daarnaast ontwikkelen we diverse projecten zoals de Decolonial Learning
Sessions, Arts of Resistance en Indigenous Liberation waarbij we campagne voeren,
demonstraties opzetten, events organiseren en trainingen opzetten.

Werkzaamheden & wat we bieden: Als Communicatie Support bij Aralez ondersteun je in de
communicatie van de organisatie. Concreet betekent dit het onderhouden van de website en
social media kanalen, het coördineren en vormgeven van de maandelijkse nieuwsbrief en het
beantwoorden van vragen die via socials en e-mail binnenkomen. Daarnaast ondersteun je
in het opmaken van het jaarverslag. Je krijgt de ruimte om vanuit jouw visie een
communicatiestrategie te ontwikkelen die jij van belang vindt voor de organisatie en met het
inhoudelijk kernteam nader af te stemmen voor uitvoering.

Doordat we als stichting geen inkomen hebben, anders dan dat we op projectbasis subsidies
aanvragen, kunnen we geen maandelijkse vergoeding aanbieden.

Wie zoeken we?
Als Communicatie Support is het belangrijk dat je ervaring hebt met het beheren en
onderhouden van social media platforms en websites. Daarnaast is kennis en
praktijkervaring van thema’s die raken aan dekolonisatie een vereiste.

> Iemand die zich kan vinden in de visie van Aralez & deze onderstreept
> Iemand die creatieve ideeën heeft voor de rol van social media in community building
> Iemand die ervaring heeft met het beheren van social media platforms zoals Instagram en
Facebook
> Iemand die tools als Canva, Mailchimp en Wordpress zich goed eigen kan maken
> Sociale vaardigheden en ervaring met verschillende bewegingen en gemeenschappen

Solliciteren?
Solliciteren kan door motivatiebrief & CV te sturen naar Stichtingaralez@gmail.com
Graag daarbij ook een indicatie van je beschikbaarheid per week en de periode die je als
vrijwilliger wil aanbieden.

Zie voor meer informatie over onze stichting en projecten onze website:
https://stichtingaralez.com/
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