
 

 

 
 

International Campaign for Tibet zet zich al 30 jaar in voor behoud van de Tibetaanse cultuur,  

mensenrechten, democratische vrijheden en zelfbeschikking voor het Tibetaanse volk. 

Als grootste wereldwijde Tibet-organisatie heeft ICT kantoren in Washington DC, Amsterdam, Brussel, 

en Berlijn. We onderzoeken en rapporteren de ontwikkelingen in Tibet, lobbyen bij regeringen, 

benaderen de media, organiseren evenementen en voeren campagnes voor meer aandacht en steun 

aan Tibet. 

ICT wordt gevormd door Tibetanen in Tibet die hun leven wagen om informatie met ons te delen, 

onderzoekers van mensenrechtenschendingen in Tibet, lobbyisten, woordvoerders die de pers te 

woord staan, jonge mensen op sociale media, bedenkers van campagnes en evenementen, vrijwilligers 

die onze infostands bemannen, Tibetanen die handtekeningen ophalen, fondsenwervers, bevlogen 

bestuursleden en betrokken donateurs.  

Word onderdeel van dit bevlogen team. Ons kantoor in Amsterdam is per direct opzoek naar een 

enthousiaste en ervaren: 

 

Campaign & Communication Officer 

Je bedenkt, beheert en voert uit op het gebied van communicatie en campagnes 

(32-40 uur per week) 
 

Wat ga je doen?  

• Je rapporteert aan de Executive Director; 

• Je stelt samen met het team van 2-3 collega’s de online en offline communicatiestrategie op; 

• Je bedenkt en organiseert in samenwerking met het team campagnes met inzet van online 

en offline kanalen en content; 

• Je beheert, ontwikkelt, vult en monitort ICT’s website (Wordpress) en sociale media kanalen 

(Facebook, Instagram & Twitter), inclusief het schrijven van Nederlandse en vertalen van 

Engelse nieuwsberichten; 

• Je schrijft artikelen voor de online en offline nieuwsbrief ‘Tibet Journaal’; 

• Je monitort nieuws en ontwikkelingen omtrent Tibet; 

• Je coördineert en ontwikkelt offline en online visuals (Nederlands & Engels campagne-

materiaal) zoals banners (socials, e-mails, website), flyers, spandoeken, etc.; 

• Je ontwikkelt publiciteit rondom de campagnes door samenwerkingen met organisaties en 

influencers; 

• Je schrijft persberichten; 

• Je beheert onze media-database (foto’s & video’s); 

• Je beheert de livestreams en edit video’s (Tibet Talks Europe) en plaatst video content op 

YouTube en de website. 

 



 

 

 

Wat breng je mee? 

• Je brengt 3+ jaar ervaring in communicatie mee; 

• Je bent bereid te werken op zowel strategisch als op uitvoerend niveau; 

• Je schrijfvaardigheid in Nederlands en Engels is uitstekend; 

• Je bent analytisch sterk en hebt ruime ervaring met een strategische inzet van online 

communicatiekanalen en content om je doelen te behalen; 

• Je kunt zelfstanding werken en tegelijkertijd goed communiceren en samenwerken in 

teamverband; 

• Je hebt ruime ervaring met het gebruik van website, social media en e-mailtools (pré: 

Wordpress, Mailchimp, ClickDimensions); 

• Pré: Je kan video’s editen en visuals maken en hebt kennis van Adobe creative cloud tools 

(Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro); 

• Je hebt een flexibele houding t.a.v. werktijden, en bent bereid om af en toe in de avond en 

weekend te werken voor campagnes; 

• Je hebt affiniteit met mensenrechten en/of Tibet. 

 

Wat biedt International Campaign for Tibet? 

• Een zelfstandige en uitdagende functie binnen een klein gedreven team in een internationale 

organisatie; 

• Een functie met ruimte voor eigen initiatief, verantwoordelijkheden en 

ontwikkelmogelijkheden; 

• Een fijne en toegankelijke werkomgeving op een goed bereikbare locatie in Amsterdam; 

• Een bruto maandsalaris tussen de € 3.000 en € 3.600 afhankelijk van kennis en ervaring op 

basis van een 40-urige werkweek; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een pensioenregeling, 8,5% vakantiegeld 

en 3 extra vrije Tibetaanse feestdagen; 

• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om twee dagen per week thuis te werken (in 

coronatijd is thuiswerken de norm); 

• Mogelijkheden tot het volgen van werk gerelateerde trainingen en cursussen. 

 

Enthousiast?  

Reageer dan snel! Je kunt meteen en tot en met 6 oktober je cv en motivatie sturen aan Jorieke 

Bakker, Senior Operational Manager via jorieke.bakker@savetibet.nl.  

Als je extra informatie wilt of vragen hebt over de functie of organisatie, neem dan contact met ons 

op via: 020-3308265 of icteurope@savetibet.nl. 

Meer informatie over de organisatie is te vinden op onze website www.savetibet.nl. 
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