
 
 

(Junior) Social Media Medewerker 
   

Pesticide Action Network (PAN) Netherlands  
Onbezoldigd, Ongeveer 4-8 uur/week 
 
 
Over PAN NL 
PAN NL (www.pan-netherlands.org) is een jonge stichting die strijdt voor een samenleving 
met een intacte biodiversiteit en een gezond leefmilieu voor iedereen. Om dit voor elkaar 
te krijgen is het onze missie de toepassing en de verspreiding van schadelijke 
bestrijdingsmiddelen te verminderen en te elimineren. We proberen door middel van 
samenwerking, onderzoek, informatieverspreiding en lobbyen maatschappelijke 
organisaties, burgers, industrie en politiek bewust te maken van de effecten van schadelijke 
bestrijdingsmiddelen en over alternatieven te informeren.  
 
De werkzaamheden  
Hierbij is een goede social media strategie onmisbaar. Voor ons groeiend netwerk zoeken 
wij een social media expert die op vrijwillige basis helpt met de bewustmakingscampagne 
van PAN NL. Het zal in eerste instantie gaan om het opzetten van een facebook en 
instagram account, het creëren van content en het beheren van reacties. Bij interesse 
komt hier website beheer bij.  
 
Wie zoeken wij 
Draag jij PAN Netherlands een warm hart toe? Ben je zelfstandig en proactief? Heb je 
ervaring met social media en vind je het leuk bij te dragen aan de 
bewustmakingscampagnes van PAN NL? Dan ben jij degene die wij zoeken! 
Correct Nederlandse kunnen schrijven is een vereiste om onze social media te beheren. 
Een goede beheersing van de Engelse taal en ervaring met social media beheer en content 
creation zijn pré’s. is een pré. Vind je het leuk om je in te zetten voor een duurzame 
toekomst? Dan moet je bij ons zijn!  
 
Wat bieden wij 

● Een leuke, uitdagende taak waarin je kunt groeien 
● Flexibiliteit: werk vanuit huis in eigen tijd 
● Bijdrage aan een groeiend netwerk voor gezond voedsel en een schoon milieu 

 
Enthousiast geworden? 
Stuur een mail naar pan.netherlands@gmail.com om te reageren of voor meer informatie.  
Ben je zelf niet geïnteresseerd in deze vacature, maar ken je wel iemand die ons zou willen 
helpen? Wij zijn dankbaar voor jouw gouden tip! 
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