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Vacature webmaster 

(vrijwilligersfunctie) 

 

Stichting Friends for Life draagt bij aan een duurzame verbetering van de 

leefomstandigheden van jonge Kenianen door verstrekken van studiebeurzen aan 

talentvolle maar kansarme jongeren. Hiermee wordt hen de kans geboden een 

(beroeps)opleiding te volgen na de middelbare school. Om sponsoren, relaties en 

studenten te blijven informeren en enthousiasmeren wil Friends or Life haar website en 

social media blijven verbeteren en de communicatie met deze stakeholders via deze 

kanalen intensiveren.   

 

 

Inhoud van de functie:  

 Verantwoordelijk voor dat website van FFL (www.ffl-foundation.org/) up-to-date is 

en adviseert de organisatie over de techniek en het beheer van de website. 

 Beheer van de website:  

o Bewaken en plaatsen van content (uit Kenia en NL) volgens de nieuwste 

online inzichten. Ook content creatie maakt onderdeel uit van deze functie. 

Inventariseren en beoordelen van de eisen en wensen van gebruikers, 

specificeren van nieuwe functionaliteiten, toetsen van het functioneren van de 

website en verbetervoorstellen doen. 

o Inrichten van nieuwe webpagina’s (o.a. op basis van nieuwe FFL campagnes) 

 Monitoren van de ontwikkelingen binnen FFL. Het actief meedenken over en 

ondersteunen en optimaliseren van online campagnes, onder andere via Google 

Adwords 

 Ontwikkelingen bijhouden in het online vakgebied en doorvertalen naar de context 

van FFL. 

 Uitvoering van werkzaamheden vanuit huis met gebruik van eigen laptop    

 

Wie zoeken wij? 

 Je krijgt er energie van als de website en andere online platforms dankzij jou goed 

werken. Je bent thuis in digitale communicatie en weet content via Wordpress 

creatief te presenteren met tekst, beeld en geluid. Kennis van CMS systemen, 

webtoepassingen is een pré. 

 Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 Je bent enthousiast, initiatiefrijk en bezit goede communicatieve vaardigheden. 

 Je hebt affiniteit met een goede doelen organisaties die vooral steunen op 

vrijwilligers. Je bent ongeveer 2-6 uur per week beschikbaar. 

  

http://www.ffl-foundation.org/)
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Friends for Life biedt:   

 Boeiend en uitdagend vrijwilligerswerk met veel ruimte voor initiatief en 

persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt een unieke kans om achter de schermen te 

kijken bij een een interessante, kleinschalige, not for profit organisatie. Je werkt op 

vrijwillige basis. We vergoeden gemaakte onkosten en zorgen dat je tijdens de 

uitvoering van je werkzaamheden verzekerd bent. 

 

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? 

Dan komen we graag in contact met jou! E-mail ons je cv en motivatie en je hoort zo 

snel mogelijk van ons. We gebruiken je gegevens uitsluitend voor deze specifieke 

sollicitatieprocedure. Je gegevens worden altijd beveiligd verstuurd en opgeslagen. 

 

Stichting Friends for Life 

t.a.v. Eefje van Vlimmeren – manager  

e.vanvlimmeren@friendsforlife.nl  

 

 

 

Meer informatie over Friends For Life? 

Kijk dan ook op: 

www.ffl-foundation.org  

www.facebook.com/FriendsForLifeFoundation, 

www.linkedin.com/groups/Friends-Life-Foundation-Kenya 

www.twitter.com/FFLKenya  
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