
 

GroenLinks ‘s-Hertogenbosch zoekt een Digitale-

Mediamanager   

Ben jij actief op social media en wil jij GroenLinks ‘s-Hertogenbosch helpen online 
zichtbaar te zijn? Dan zoeken we jou!  

Als lokale digitale-mediamanager (DMM) ben je verantwoordelijk voor de social 
media accounts van de afdeling. Je maakt van nieuwsberichten op de GroenLinks ‘s-
Hertogenbosch-site posts voor social media, je zoekt of maakt afbeeldingen voor 
themadagen (zoals dierendag of warmetruiendag) en repost relevante berichten van 
onze GL-wethouder.   

Als DMM sta je in nauw contact met de fractie, bestuur en de campagneleider van 
GroenLinks Den Bosch. Je houdt contact met het Landelijk Bureau en maakt deel uit 
van een groot team van DMM’s uit alle hoeken van het land.  

Je rol als DMM:  

- Je beheert de website plus de social media-accounts zoals Facebook, TikTok, 
Instagram, Twitter en LinkedInn. Hiervoor plaats je berichten van de afdeling, fractie 
en wethouder  
- Je volgt actief lokale nieuwsberichten en haalt materiaal uit livestreams van 
raadsvergaderingen 
- Je produceert maandelijks de nieuwsbrief 
- Je hebt contact met andere DMM’s van andere afdelingen en het landelijk bureau  
- Je produceert fantastische content: foto’s, video’s, gif’jes 
 

We vragen aan je dat je: 

- meedoet aan het trainingstraject voor DMM’s van het landelijk bureau; 
- tijd, energie en enthousiasme steekt in de communicatie van de afdeling; 
- ervaring hebt met (het beheer van) social media; 
- verantwoordelijkheid en initiatief neemt;  
- een vlotte pen hebt en een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 
- betrouwbaar en integer bent (je zult ook een vertrouwlijkheidsverklaring moeten 
tekenen);  
- gericht bent op samenwerking;   
- lid bent van GroenLinks of je wilt dit worden (affiniteit hebt met de ideeën van de 
partij). 

 

Wat je kan verwachten van ons:  

- een plek in een team met andere enthousiaste vrijwilligers; 
- mogelijkheid om een breed netwerk binnen GroenLinks op te bouwen; 



 

- een platform waar je door contact met andere DMM’s veel ontwikkeling kan opdoen; 
- een unieke kans om je kennis te vergroten in de meest innovatieve campagnes van 
Nederland. 
 

Het betreft een vrijwilligersfunctie waarvoor een vrijwilligersvergoeding beschikbaar 
is. De tijdsbesteding kan erg wisselen, maar normaliter kost het 2 á 4 uur per week 
en tijdens campagnetijd iets meer.  
 

Interesse?  

Stuur dan een email met een korte motivatie en cv naar 
bestuur@groenlinksdenbosch.nl. 
 
Meer weten? Stuur dan een email naar onze afdelingsvoorzitter Nick Vollenbroek, 
voorzitter@groenlinksdenbosch.nl of bel 06-2219 9938.  
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