Vacature: activisten voor Facebook en Twitter
Als vrijwilligersorganisatie die exclusief voor de belangen van in het wild levende dieren
opkomt, vormt De Faunabescherming een deskundige gesprekspartner voor politiek en
overheid. De stichting houdt continu de vinger aan de pols en bestrijdt elke vorm van jacht
zonder objectief nut of wetenschappelijke noodzaak. Zo proberen wij er alles aan te doen om
het welzijn van in het wild levende dieren te verbeteren, bepleiten wij een zo spoedig
mogelijk verbod op alle vormen van plezierjacht en een wetgeving die dieren niet alleen
wettelijke bescherming biedt, maar vooral ook werkelijke bescherming. Social media zijn
daarbij voor ons van groot belang, daarom zoeken we betrouwbare internetactivisten die
onze boodschap op een actuele wijze uit willen dragen.
Het gaat met name om Facebook en Twitter. Voor Facebook hebben we een landelijk
account, op twitter zijn we landelijk en regionaal actief.
Dit verwachten we van je:
 Het plaatsen van berichten nadat op de website (www.faunabescherming.nl)
nieuwsberichten zijn geplaatst.
 Reageren op ander relevant nieuws dat in de media en de sociale media verschijnt.
 Voor de provinciale Twitteraccounts is het zaak de berichten te beperken tot lokaal
nieuws.
 Het is uitdrukkelijk de bedoeling om slechts over in het wild levende dieren te berichten,
en vooral in Nederland. Berichten over jacht in andere landen kunnen sporadisch deel
uitmaken van de berichtgeving.
Functie-eisen
 Je hebt affiniteit met de strijd tegen de plezierjacht en komt op voor dierenwelzijn, natuur
en milieu.
 Je vindt het leuk om korte berichten te schrijven en te reageren op andere relevante
berichten.
 Je beheerst de Nederlandse taal vlekkeloos.
 Je hebt een telefoon en/of tablet.
Interesse? Stuur een motivatiebrief voorzien van cv naar de secretaris van De
Faunabescherming, via info@faunabescherming.nl
Wat bieden wij
 Een zelfstandige vrijwilligersfunctie binnen een klein team
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 De mogelijkheid om je tijd flexibel in te delen
 Reiskostenvergoeding waar nodig.
 Mogelijkheid om ervaring op te doen voor je cv
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