
 

 

 
 
 
[English below] 
Als bestuurslid Public Relations (16 uur per week) ben je betrokken bij alle projecten 
van Studenten voor Morgen en werk je aan het vergroten van onze bekendheid. Je 
ondersteunt je bestuursgenoten met de communicatie en promotie van onze projecten. 
Daarnaast ontwikkel en implementeer je een (sociale) mediastrategie, ben je bewaker 
van het merk Studenten voor Morgen, zet je campagnes op, benader je de media en ben 
je verantwoordelijk voor de externe communicatie van Studenten voor Morgen. Je 
houdt bijvoorbeeld de website up-to-date en verstuurt de maandelijkse nieuwsbrief. 
Bovendien ben je de link tussen Studenten voor Morgen en Duurzamestudent.nl, hét 
online platform over duurzaamheid voor en door studenten.  

Naast je functie kies je een of meerdere projecten van Studenten voor Morgen 
waar je aan gaat werken. Je zet hierbij plannen om in actie, met veel ruimte voor eigen 
inbreng en de mogelijkheid om je bestuursfunctie zelf verder in te richten. 

Functie-eisen: 
 Je hebt affiniteit met sociale media; 
 Je hebt uitstekend gevoel voor taal en communicatie en je kunt een boodschap 

duidelijk en aantrekkelijk overbrengen; 
 Je kunt snel schakelen en bent flexibel; 
 Je bent sociaal en kunt je goed verplaatsen in de doelgroep. 

 
Ben jij de nieuwe duurzame influencer van Studenten voor Morgen? Solliciteer dan 
uiterlijk 19 april 2020 voor de functie bestuurslid PR van Studenten voor Morgen!  
 
Meer informatie over hoe je kunt solliciteren en wat Studenten voor Morgen allemaal 
doet, vind je in de algemene vacature of op onze website. Wil je meer weten over deze 
functie? Neem dan contact op met Nadine Bartman, huidig bestuurslid Hoger 
Onderwijs & PR, via pr@studentenvoormorgen.nl. 
 

 

http://www.duurzamestudent.nl/
http://www.studentenvoormorgen.nl/vacatures/
http://www.studentenvoormorgen.nl/


 

 

 

 

As a board member Public Relations (16 hours per week) you are involved in all 
projects of Studenten voor Morgen and work on increasing our exposure. You support 
your board members, with the communication and promotion of our projects. In 
addition, you develop and implement a (social) media strategy, you are the brand 
guardian of Studenten voor Morgen. You put your campaigns online, approach the 
media and you are responsible for external communications of Studenten voor 
Morgen. For example, you keep the website up to date and send the monthly 
newsletter. Moreover, you are the link between Studenten voor Morgen and 
DuurzameStudent.nl, the online platform on sustainability for and by students. 
 In addition to your function, you choose one or more projects of Studenten voor 
Morgen that you want to work on. You turn plans into action, with plenty of room for 
your own initiative and the possibility to further design your board function to your 
liking. 
 

Requirements:  
 You have an affinity with social media.  
 You have excellent sense of language and communication and you can transfer 

a message clear and attractive; 
 You can switch quickly and are flexible; 
 You are social and able to effectively target the audience;  

 

Are you the new sustainable influencer of Studenten voor Morgen? Please apply no 
later than April 19, 2020 for the position of board member PR of Studenten voor 
Morgen!   
 
If you would like to know more on how to apply and about Studenten voor Morgen, 
take a look at the general vacancy or our website. Do you want to know more about this 
function? Contact Nadine Bartman, current board member of Higher Education & PR, 
via pr@studentenvoormorgen.nl. 
 
Note: The internal language of Studenten voor Morgen is currently Dutch. 
 

https://www.studentenvoormorgen.nl/vacatures/
http://www.studentenvoormorgen.nl/

