
 
 

Ben jij een communicatiemedewerker met kennis van sociale media en met een neus voor een goed 

verhaal? En wil je je kwaliteiten inzetten voor een van de meest inspirerende en uitdagende 

fondsenwervende organisaties in Nederland? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Het Erasmus Trustfonds zet zich sinds 1913 in voor de groei en bloei van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Het Erasmus Trustfonds is een hybride fonds dat zowel met de opbrengst van het eigen 

vermogen, als met geworven gelden wetenschappelijk onderzoek en jong talent financieel 

ondersteunt. Deze extra geldstroom heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam hard nodig om zich op 

wereldschaal te kunnen blijven meten aan andere universiteiten. 

 

Wij zijn op zoek naar een:  

 

 

Junior COMMUNICATIEMEDEWERKER (32 uur) 

 

Je werkt als communicatiemedewerker in een team van fondsenwervers en bent verantwoordelijk 

voor de sociale media, website en het publiciteitsmateriaal van het Erasmus Trustfonds. Je hebt een 

vlotte pen en een neus voor onderwerpen waarmee het Erasmus Trustfonds zich kan profileren. Je 

bent creatief in woord en beeld. Ervaring in de fondsenwerving is geen noodzaak. Belangrijker is dat 

je weet hoe communicatie werkt, wat het effect is van jouw berichten en dat je mensen weet te 

interesseren voor het Erasmus Trustfonds. Ervaring met het maken van videocontent is een pre. Je 

werkt in een team van enthousiaste medewerkers die graag samen hun successen vieren. Daarin speel 

jij als communicatiemedewerker een belangrijke rol. Geen succes zonder zichtbaarheid.   

 

Wat biedt het Erasmus Trustfonds?  

• Een leuke functie, waarin je echt maatschappelijke impact maakt; 

• Een inspirerende ambitieuze werkomgeving met korte lijntjes; 

• Mogelijkheid tot thuiswerken; 

• Een marktconform salaris: afhankelijk van je kennis en ervaring € 2.710 - € 3.619 bij een 

volledig dienstverband (40 uur); 

• Een jaarcontract, met uitzicht op verlenging; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioenregeling en laptop); 

• Een leuk team met 7 betrokken collega’s en lekkere koffie. 

 

Wat ga je doen? 

• Je bent verantwoordelijk voor de planning van —sociale— media in tekst, beeld en video; 

• Je adviseert het team over de inzet van sociale media en zet in op groei van het aantal 

volgers; 

• Je onderhoudt de website; 

• Je zorgt voor aansprekend beeldmateriaal en onderhoudt en breidt de bestaande beeldbank 

uit; 

• Je schrijft teksten voor brochures en begeleidt het drukproces; 



• Je onderhoudt de contacten met de communicatiecollega’s van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en het Alumni Office; 

• Je rapporteert aan de algemeen directeur, tevens hoofd development. Daarnaast werk je 

intensief samen met de collega’s van fondsenwerving & disbursement. 

 

Wat breng je mee? 

• Je hebt HBO en/of academisch werk- en denkniveau; 

• Je hebt enige ervaring in de functie van communicatiemedewerker; 

• Je schrijft goed en hebt een neus voor onderwerpen waarmee het Erasmus Trustfonds zich 

kan profileren; 

• Je bent visueel ingesteld en hebt affiniteit met video en beeld; 

• Je bent makkelijk in het contact met anderen en kunt goed schakelen met medewerkers van 

de Erasmus Universiteit Rotterdam en de donateurs van het Erasmus Trustfonds. 

• Je hebt affiniteit met wetenschap.  

 

 

Enthousiast?  

Je kunt tot en met donderdag 15 april reageren op deze functie door je CV en motivatie te verzenden 

aan Margot Bleeker via m.bleeker@trustfonds.nl. Als je eerst extra informatie wilt, kun je contact 

opnemen met het Erasmus Trustfonds 010 411 05 96. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 19 en 

20 april. 5 96 11 05 96 411 05 96 

 

 

 


