Web redacteur gezocht!
Vind jij ook dat er veel meer positief, gewaagd en ‘out of the box’ over seks en gender bericht mag
worden? Wil jij de boodschap van Sexmatters delen met anderen? En tegelijkertijd ervaring opdoen
met het beheren en inhoudelijk vormgeven van de sociale media en website van Sexmatters? En wil je
deel uitmaken van een jong, enthousiast team? Ben je maatschappelijk betrokken en denk je graag
buiten de hokjes? Meld je dan aan als web redacteur bij Sexmatters!
Sexmatters
Sexmatters is een stichting die zich inzet voor meer gelijkwaardigheid tussen mensen met
verschillende gender- (man/ vrouw) en seksuele identiteit. Dit doen we door allerlei aan gender en
seksualiteit gerelateerde onderwerpen bespreekbaar te maken onder jongeren. We vinden het
belangrijk dat we geen normen opleggen of slechts één enkele mening centraal stellen.
Onze website en sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter en Tumblr zijn hiervoor een
essentieel middel.
Website en social media
Een manier om onze doelgroep te bereiken is middels onze website en via social media. Hier worden
allerlei aan seks en gender gerelateerde onderwerpen vanuit verschillende perspectieven belicht.
Naast dat je op de website en de sociale media van Sexmatters leuke, spannende en interessante
berichten kunt lezen en foto’s en video’s kan bekijken, wordt de website ontwikkeld tot online
platform en kenniscentrum dat voor een breed publiek toegankelijk is.
Wat ga je doen
Sexmatters wil via het digitale kanaal een grote groep jongeren bereiken. Jij beheert de social media
en website van Sexmatters. Je bent daarvoor wekelijks actief via onze social media om berichten,
video’s, blogs en foto’s gelinkt aan gender en seksualiteit te verspreiden. Je weet jongeren aan te
spreken en aan Sexmatters te verbinden. Tevens bepaal je in samenspraak met Sexmatters het digitale
beleid van Sexmatters.
Wij zoeken
Een enthousiaste v/m/h/h/l/b/t/q die affiniteit heeft met de onderwerpen seksualiteit en gender in
sociaal- emotionele context. Verder is het belangrijk dat je het leuk vindt om actief te zijn op social
media en zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Om voor Sexmatters te werken ben je minimaal 18
jaar en in het ideale geval ben je tussen de 18 en 21 jaar oud maar reageer ook gerust als je ouder
bent dan 21.
Wat wij bieden
Web redacteur bij Sexmatters biedt je dé kans om ervaring op te doen met het beheren van het
digitale kanaal en je kunt actief bijdragen aan het bespreekbaar maken van seksuele- en
genderdiversiteit. Sexmatters heeft een kantoor in Amsterdam maar je kunt werken waar jij dat wilt.
Het team van Sexmatters bestaat volledig uit vrijwilligers. Op basis van het aantal uur dat je werkt en
het type werk kun je een vrijwilligersvergoeding ontvangen.
Interesse?
Stuur een e-mail met korte motivatie en je contactgegevens naar info@sexmatters.nl
Voor meer informatie over de activiteiten van Sexmatters en ons team kun je onze website
www.sexmatters.nl bekijken.

