
  

De Transition Academy (TAC) is een internationaal en ambitieus onderwijs- en trainingsinstituut 

verbonden aan het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Wij organiseren professionele training, (post-)academisch onderwijs en innovatieve 

leertrajecten over duurzaamheidstransities. In verband met de vervanging van zwangerschapsverlof 

zoeken wij per 1 februari 2016 een zelfstandige en resultaatgerichte communicatieprofessional met 

oog voor detail en specifiek talent voor tekstschrijven, SEO en social media. De nadruk zal liggen op 

communicatie en PR, maar organisatorische en logistieke ondersteuning behoren ook tot het 

takenpakket. 

Wie zoeken we?  

Je bent nauwkeurig en flexibel en hebt een creatieve pen. Omdat je veel ervaring hebt met het schrijven voor web en met 

social media, weet je in weinig tijd een goed PR-pakketje samen te stellen waarmee je helpt onze cursussen te promoten. 

Onze nieuwsbrief en website zijn bij jou in goede, ervaren handen. Daarbij ben je praktisch ingesteld, sociaal en 

nauwkeurig, zodat we de communicatie met cursisten en collega’s met een gerust hart aan je over laten.  

Je hebt aantoonbare ervaring met de volgende taken en/of programma’s:  

  

  Schrijven van Nederlandse en Engelstalige webteksten voor diverse digitale kanalen (websites, Twitter, 

LinkedIn) en verschillende doelgroepen. 

  Het maken en uitvoeren van een online PR-plan voor een cursus of evenement  

  Ervaring en behendigheid in het professioneel inzetten van sociale media zoals: Twitter, LinkedIn, Facebook en 

YouTube. 

Het maken van mailings in Mailchimp  

Het werken met Wordpress  

Het werken met Google Docs en Google Forms  

SEO  

Het bewerken van beeld in Photoshop of vergelijkbaar programma  

De (co-)organisatie van evenementen of cursussen 

Een afgeronde HBO opleiding op het gebied van communicatie is een pré.  

 

Informatie en sollicitatie  

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen we je van harte uit om vóór het krieken van de dag van 4 januari 2016 

een cv/portfolio en korte motivatie te mailen aan Marijke de Pous info@transitionacademy.nl met als onderwerp:  

Sollicitatie TAC Communicatie <JeVoornaam> <JeAchternaam>.   

  

  

  

  

  

  

  

  



We gaan er van uit dat deze vacature voor zich spreekt. In verband met de kerstvakantie zijn wij tussen 21 december en 4 

januari zeer beperkt bereikbaar. Heb je toch vragen, mail ons dan liefst voor 21 december op info@transitionacademy.nl.  

Uiterlijk 7 januari laten we weten of we je uitnodigen voor het maken van een korte schrijfopdracht (deadline: 11 januari).  

Naar aanleiding van deze opdracht nodigen we enkele kandidaten uit voor een gesprek op 14 januari. 

  

De arbeidsvoorwaarden:  

De Transition Academy biedt een tijdelijk contract voor 24 uur per week, van 1 februari tot en met 31 juli 2016. Het salaris is 

afhankelijk van je kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € € 2412 en € 3222 maximaal bruto per 

maand (schaal 8 CAO NU). De cao NU is verder nadrukkelijk niet van toepassing. Je standplaats is aan de campus van de 

Erasmus Universiteit in Rotterdam. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!  

  

Flexibiliteit staat hoog aangeschreven bij Drift. We hebben een 38-urige werkweek met flexibele werktijden, en goede 

arbeidsvoorwaarden met mogelijkheden voor deeltijdwerk en ouderschapsverlof. Het salaris is conform de CAO 

Nederlandse Universiteiten. Daarnaast bestaat een flexibele pensioenregeling (ABP) en de mogelijkheid van deelname 

aan collectieve verzekeringen. Ook kunnen medewerkers gebruik maken van een aantal faciliteiten, zoals 

sportaccommodatie en universiteitsbibliotheek.  

  

Organisatie  

DRIFT is een BV onder de holding van de Erasmus Universiteit Rotterdam. DRIFT doet enerzijds wetenschappelijk 

onderzoek naar fundamentele maatschappelijke verandering en ondersteunt anderzijds overheden, bedrijven, burgers en 

andere organisaties in hun zoektocht naar het beïnvloeden en versnellen van de omslag naar een duurzame samenleving. 

  

DRIFT heeft in 2013 de Transition Academy opgericht om haar educatieve aanbod uit te kunnen breiden en een platform 

voor samenwerking te creëren. De Transition Academy werkt samen met universiteiten, overheden en organisaties en een 

groot netwerk van academici en praktijkdeskundigen op het gebied van transities. Samen ontwikkelen we (innovatieve) 

leertrajecten waarmee we studenten, professionals en ondernemers de competenties bieden die zij nodig hebben om bij 

te dragen aan een duurzame en veerkrachtige wereld. Je werkt bij de Transition Academy en DRIFT in een gedreven, 

ambitieuze groep onderzoekers en adviseurs met zeer verschillende achtergronden, van milieuwetenschappen tot 

sociologie, van antropologie tot technische bestuurskunde.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 


