
 

 

CONTENT-MANAGER (24 - 32 uur per week)  

 

Over NCR  

NCR (Nationale Coöperatieve Raad) is de vereniging van Nederlandse 

coöperaties. Nederland heeft een bloeiende historie met coöperaties. 

Maar coöperaties bewijzen ook juist in deze tijd hun waarde en zijn het 

laatste decennium sterk groeiend in aantal.  

NCR fungeert als het kenniscentrum, platform en belangenbehartiger 

van de coöperaties. We ontwikkelen kennis en delen het vervolgens 

met onze achterban. Dat doen we deels collectief, maar daarnaast ook 

individueel door advisering en begeleiding op maat.  

NCR is een netwerkorganisatie waarbij het kleine team eigen 

professionals nauw samenwerkt met partners in het werkveld. 

(www.cooperatie.nl) 

 

NCR ontwikkelt kennis en ontsluit dit naar haar leden. Hiervoor worden 

diverse instrumenten gebruikt, waaronder een online ledenplatform, 

een offline magazine en nieuwsbrieven. 

 

NCR is op zoek naar een contentmanager die ons helpt om de 

kennis beter tot waarde te laten komen.  

 

Wat ga je doen? 

Als contentmanager binnen NCR werk je nauw samen met de 
communicatieadviseur. De focus voor deze functie ligt met name op  
alles wat met online en social te maken heeft. Aan jou de taak om onze 

online omgeving door te ontwikkelen. Je ziet kansen en vertaalt deze 
naar efficiënter ingerichte systemen. Je bent verantwoordelijk voor het 

beheer van de website www.cooperatie.nl en de social media kanalen. 

Je weet van aanpakken, je zorgt dat NCR en kennis over de coöperatie 
online goed vindbaar én zichtbaar is. Je bent verantwoordelijk voor de 

correcte werking van ons online platform en je zorgt dat inhoudelijk 
alles geactualiseerd wordt. Je bent volledig op de hoogte van trends en 

ontwikkelingen en weet deze samen met de communicatieadviseur 
door te vertalen naar een online strategie. Daarnaast zorg je voor de 
(interne) archivering en ontsluiting van content en dat dat  onze online 

communicatiekanalen optimaal worden benut en elkaar versterken. Je 
meet wat onze online inspanningen opleveren en doet 

verbetervoorstellen.   

Van het plaatsen van een nieuw blogartikel tot de implementatie van 
nieuwe vormgeving en functionaliteiten en het doorvoeren van andere 

websiteverbeteringen: je werkzaamheden zijn divers. Daarnaast heb je 

http://www.cooperatie.nl/


 

binnen ons team veel ruimte om zelf suggesties te doen. Is er een 
nieuwe online trend die we op onze website kunnen integreren? Zeg 

het ons! Jouw input is belangrijk.  
 

Wat verwachten wij van jou? 

- Je houdt het platform/website actueel en je draagt bij aan de 
doorontwikkeling (e-learning, community); 

- Je bent verantwoordelijk voor het plaatsen van content op 
www.cooperatie.nl; 

- Je verstuurt de tweewekelijke nieuwsbrief; 

- Je test aangeleverde wijzigingen en verbeteringen voor de website; 
- Je signaleert zelf verbeteringen voor de website en voert ze door; 

- Je zorgt voor de crossmediale verbanden tussen NCR-uitingen; 
- Je verbetert vindbaarheid van publicaties; 
- Je stimuleert gebruik van publicaties door de leden van NCR. 

 

Wie zoeken wij?  

- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als 

contentmanager/webmaster;  

- Je hebt een MBO/HBO opleiding afgerond, bij voorkeur 

communicatie of journalistiek;  

- Je hebt ervaring met Office en Photoshop;  

- Je hebt ervaring met  content management systemen (Wordpress is 

een pre); 

- Technisch inzicht qua HTML en andere systemen die internet 

ondersteunen; 
- Ervaring met (technische) SEO;  

- Je bent zelfstandig, denkt proactief mee en durft suggesties te 

doen; 

- Je bent minimaal 24 - 32 uur per week beschikbaar. 

 

Meer informatie en solliciteren 
Enthousiast geworden over bovenstaande? We ontvangen dan graag 
(uiterlijk5 februari 2021) jouw CV en motivatie. Je kunt deze mailen 

naar Dorien Groen d.groen@cooperatie.nl.  
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Arjen van 

Nuland 030-2840490. 
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