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Gezocht: Content Creator Social Media 
Heb jij passie voor Israël en ervaring met het maken van social media content? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wie zijn wij? 
StandWithUs Nederland is een non-profit organisatie die zich inzet voor een rechtvaardig Israël 
geluid, antisemitisme bestrijdt, educatie over Israël geeft en de Joodse gemeenschap in 
Nederland versterkt. 
 
Wat zoeken wij? 
Voor ons social media team zijn wij op zoek naar een fulltime content creator. Onze online 
missie is het tegengaan van misinformatie omtrent en het schetsen van een positiever beeld 
van Israël. Daarnaast willen wij het bewustzijn van antisemitisme vergroten en educatie geven 
over Israël en de Holocaust. Via deze weg willen wij de Joodse gemeenschap in Nederland 
versterken en ondersteunen.  
 
Dit doen we via verschillende soorten content zoals video-explainers, educatieve posts, 
graphics, quizzen en het plaatsen van nieuws. Denk bijvoorbeeld aan content zoals explainers, 
waarin onderwerpen over Israël, antisemitisme en Joden worden besproken, maar ook aan het 
plaatsen van positief nieuws zoals Israëlische uitvindingen, medische ontwikkelingen en co-
existentie in Israël.  
 
Hiervoor zijn we opzoek naar iemand die niet bang is voor de camera, kan vloggen, 
uitlegvideo’s kan maken etc. De programma’s die we gebruiken voor onze content zijn canva, 
photoshop en wochit.  
 
Welke skills heb je nodig? 

• Uitstekende Nederlandse taal woord en schrift 
• Goede Engelse taal  
• Hebreeuws is een pre 
• Ervaring met het maken van social media content 
• Creatief 
• Flexibel 
• Teamplayer 
• Ervaring met photoshop of canva is een pre 

 
Wat bieden wij?  

• Een enthousiast team om mee samen te werken 
• Een unieke kans om een verschil te maken voor de Joodse gemeenschap en Israël 
• Doorgroeimogelijkheden 
• Teamuitjes 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris en een 

eindejaarsbonus!  
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