LCC Plus Projecten – 2019-2021
Ben jij die digitale whizzkid die geloof en LHBTI online en op social media weet te vertalen tot een
ijzersterke digitale presence op social media voor onze projecten?
De LCC Plus Projecten zijn op zoek naar een frisse en deskundige

Social Media/Digitale Communicatie Specialist
Gemiddeld 8 uur per week
In het projectplan “Sterk Verbonden! Christelijke LHBTI’ers en hun omgeving” (2019-2021) zijn er
projecten voor drie doelgroepen: jonge LHBTI’ers (18-), ouders van LHBTI’ers, en LHBTI’ers die op
latere leeftijd uit de kast komen. Daarnaast dient ook de christelijke LHBTI-alliantie versterkt te worden.
Op het gebied van de versterking van de digitale presentie zijn er de volgende overall-doelen:
 nieuwe website, logo en merknaam;
 online community op social media en op de website voor de doelgroepen;
 stroomlijnen van online activiteiten christelijke LHBTI-alliantie.
Wij bieden
 een zelfstandige en afwisselende job;
 een dynamische werkomgeving en projectorganisatie;
 kansen om veel te leren;
 bevlogen collega’s en vrijwilligers;
 unieke maatschappelijke doelstelling;
 kansen om jezelf te ontwikkelen.
Wij verwachten
 een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van social media/webbeheer of een andere
relavante opleiding;
 veel ervaring met webbeheer en social media;
 ruime ervaring in het werken in een projectorganisatie;
 goede contactuele eigenschappen;
 flexibiliteit en zelfstandigheid;
 affiniteit met de LHBTI-doelgroep en christelijke omgeving en geloofsgemeenschappen;
 zelfstandig en in multidisciplinair teamverband kunnen werken.
Arbeidsvoorwaarden
 salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, schaal 9;
 opbouw van pensioen bij PFZW;
 een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op verlenging.
Meer informatie
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Hans-Dieter de Smit, projectmanager LCC
Plus Projecten via e-mailadres jad.desmit@lccprojecten.nl of via telefoonnummer 06-54 32 21 17.
Solliciteren
Je sollicitatiebrief met CV en referenties kun je tot en met vrijdag 19 april 2019 sturen naar Hans-Dieter
de Smit, projectmanager, via e-mailadres jad.desmit@lccprojecten.nl De eerste gesprekken zullen
worden gevoerd in de week van 29 april.
Meer over de LCC Plus Projecten
Per 1 januari 2019 is de LCC Plus Alliantie van christelijke LHBTI-organisaties (LKP, ChristenQueer, Homo in de
Klas, en het European Forum of LGBT Christian Groups) begonnen met een nieuwe, vierde, projectperiode ter
bevordering van de sociale acceptatie van LHBTI-personen in christelijke kring. Deze projecten worden uitgevoerd
sinds 2008 en worden ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

