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Communicatietalent op zoek naar meer impact! 
24 uur - Amsterdam 
 
Werken bij Avance betekent bijdragen aan de betekeniseconomie. Sinds 2009 ondersteunt Avance 
organisaties met impact ambities. We geven strategisch advies, helpen bij onderzoek en we trainen en 
leiden impactmanagers op met als doel het optimaliseren van sociale, economische en ecologische 
impact. 
 
Daarnaast willen wij anderen inspireren en het gedachtegoed over impact verspreiden. Dit doen wij 
onder andere met aansprekende communicatie over ons werk en ontwikkelingen in ons werkveld. Wij 
zoeken een communicatietalent die ons hierbij kan helpen.  
 
Meer informatie over Avance Impact en onze dienstverlening kun je vinden op www.avance-impact.nl. 

 

Wat we te bieden hebben? 
- Een kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren; positieve impact van 

maatschappelijke organisaties, (sociale) bedrijven, overheden en fondsen optimaliseren.  
- Een team met zeer gemotiveerde collega’s in een dynamische en resultaatgerichte omgeving 

en diverse groeimogelijkheden. 
- Een inspirerende werkplek in een prachtig oud pakhuis aan het Barentszplein in Amsterdam.  

 

Meedoen? 
We zijn als gespecialiseerd bureau (15 vaste werknemers) op zoek naar een hands-on creatieveling die 
ons allround kan helpen met onze communicatie.  
 
Concreet betekent dit dat we iemand zoeken die basiskennis heeft van verschillende vormen van 
communicatie en marketing (email, content, blogs, sociale media, SEO) én zelf bedreven is in het 
maken van aansprekende content voor sociale media en andere onlinekanalen.  
 
Het is belangrijk dat je inhoudelijk al voldoende op de hoogte bent van ontwikkelingen rondom 
duurzaamheid en impact zodat je goed kan selecteren wat relevant is om te communiceren.  
 
Tenslotte zoeken we iemand die enthousiast wordt van het maken van inspirerende presentaties, 
formats voor rapportages en andere design klussen. Om samen met ons nog meer impact te maken.  
 
Jouw taken zijn: 

- Creëren van relevante, waardevolle en consistente content. Variërend van inhoudelijke 

artikelen, interviews en blogs tot inspirerend impactnieuws en inkijkjes in de dagelijkse praktijk; 
- Verspreiden van content via onze website, nieuwsbrief, socialmediakanalen en externe media; 
- Promotie van workshops en opleidingen; 
- Beheren van onze website; 
- Ondersteunen en coördineren van collega’s bij het schrijven en delen van content; 
- Monitoren van de diverse kanalen en meedenken over de mogelijkheden om ons online bereik 

te vergroten; 
- Creëren van podium- en netwerkkansen op relevante evenementen in ons werkveld; 
- Ondersteunen en coördineren van bijeenkomsten en events; 
- Bewerken en opmaken van heldere en aansprekende presentaties en rapporten; 

 
 
Naar wie zijn we op zoek? 

• Je bent gedreven om meer impact te maken en een bijdrage te leveren aan een betere 
wereld; 

• HBO / WO opleidingsniveau en 1-3 jaar werkervaring; 

• Ervaring met het beheren en schrijven van content voor social media; 

• Je kan strategisch meedenken over onze communicatiestrategie; 

• Aantoonbare affiniteit met duurzaamheid / impact maken; 

• Je kan heel vlot schrijven en beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed. Complexe 
informatie vertaal je moeiteloos in een begrijpelijk en aansprekend publieksverhaal; 

• Ervaring met CMS, Google Analytics en SEO, die je effectief weet in te zetten; 

• Je bent handig met Powerpoint en hebt minimaal basiskennis van vormgevingssoftware (zoals 
Illustrator, Indesign, Photoshop); 

• Je organiseert je werk goed, gaat proactief en zelfstandig te werk.  
 

 
Word je hier blij van? 

http://www.avance-impact.nl/
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Ben je enthousiast geworden om ons team aan te vullen met jouw kwaliteiten en kennis?  Voldoe je 
aan de gevraagde kwalificaties?  Laat ons weten wie je bent en stuur je CV en korte motivatie  
voor 9 september naar recruitment@avance-impact.nl.  
 
Gebruik ook dit e-mailadres als je vragen hebt over de functie.  
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