
 

 

 

 

 

 

(Junior) Contentredacteur (24 - 32 uur per week)  

 
Past het maken van content helemaal bij jou? Ben je creatief en houd 

je van aanpakken? Kennen social media en zoekmachines geen 
geheimen voor jou? Dan is dit iets voor jou!  

 
NCR is op zoek naar een Contentredacteur (24-32 

uur) die ons helpt om coöperatieve kennis nog 

meer te verspreiden 
 

 

Over ons: 

 

NCR (Nationale Coöperatieve Raad) is de vereniging van en voor 

Nederlandse coöperaties. Wij hebben als doel om het coöperatief 

ondernemen in Nederland te stimuleren. Wij geloven in de voordelen 

die deze ondernemingsvorm met zich meebrengt. In een coöperatie 

werken leden samen met een gezamenlijk doel en bereiken zij meer 

met elkaar dan alleen: 'Samen sta je sterker'. Dat is de kern van 

coöperatief ondernemen.  

 

Wij zijn een kenniscentrum, platform en belangenbehartiger voor 

coöperaties in Nederland. Onze leden zijn uiteenlopend: van grote 

agrarische coöperaties tot aan lokale energiecoöperaties. We 

ontwikkelen kennis en delen dit met onze leden en achterban. Dat 

doen we deels collectief, maar ook individueel door advisering en 

begeleiding op maat.  

 

 

Jouw rol: 

Als Contentredacteur bij NCR vertaal jij onze strategische 

communicatiedoelstellingen naar zinvolle en inspirerende content. Dit 
doe je zowel online via social media, de website en onze 
nieuwsbrieven, maar ook offline door bij te dragen aan onze 

evenementen en ons eigen magazine.  



  

Van het plaatsen van een nieuwsartikel op de website tot de 
ontwikkeling en implementatie van nieuwe communicatiemiddelen op 

digitaal gebied: je werkzaamheden zijn divers. Je blijft hierbij niet 
hangen in de hectiek van alle dag, maar je denkt ook na over nieuwe 

formats en verbeteringen. Je draagt hierbij de verantwoordelijkheid 
voor zowel het beheer als de doorontwikkeling op digitaal vlak. Je weet 
van aanpakken; je zorgt dat NCR en kennis over coöperatief 

ondernemen goed vindbaar, zichtbaar en passend is. Ook weet je de 
boodschap aan te passen op onze verschillende doelgroepen. 

Je staat hier gelukkig niet alleen voor, want je werkt nauw samen met 
onze communicatieadviseur. Daarnaast heb je binnen ons team veel 
ruimte om zelf suggesties te doen. Zie jij een manier waarop NCR zich 

kan verbeteren? Zeg het ons! Jouw input is belangrijk voor het succes 
van NCR. 

 
 

Dit ga jij doen: 

▪ Je coördineert de creatie van nieuwe content door het opzetten van 
een contentplan samen met de communicatieadviseur 

▪ Je bent verantwoordelijk voor het plaatsen en bijhouden van NCR-

content (zowel digitaal als fysiek) 
▪ Je zoekt en maakt zelf relevante content over (het werk van) NCR. 

Je houdt contact met collega’s om je hierin te ondersteunen. Je 

analyseert en signaleert hierbij wat er speelt.  
▪ Je bedenkt en implementeert nieuwe innovatieve vormen van 

kennisoverdracht  
▪ Je zorgt voor de cross mediale verbanden tussen NCR-uitingen 
▪ Je stimuleert het gebruik van publicaties door NCR-leden 

 

Over jou: 

 

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

communicatie of journalistiek 

▪ Je hebt ervaring met content management systemen (Wordpress 

is een pre) 

▪ Je bent communicatief sterk en oplossingsgericht  

▪ Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, bent zelfstandig, 

denkt proactief mee en durft suggesties te doen 

▪ Je bent flexibel in je werkzaamheden en kan snel schakelen 

▪ Je weet hoe zoekmachines en sociale media werken 
▪ Je bent minimaal 24 - 32 uur per week beschikbaar 

  



  

Wat wij bieden: 
 

▪ Een leuke, diverse baan op een prachtige locatie in de regio 
Utrecht 

▪ Veel verantwoordelijkheid en veel ruimte voor eigen ideeën 

▪ Een hecht en ambitieus team van collega’s 
▪ Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling  

▪ Flexibel werken 
▪ Een goed salaris 

▪ Een goed pakket aan primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden, waaronder een vaste 13e maand 

 

Meer informatie en solliciteren 
Enthousiast geworden over de bovenstaande functie? We ontvangen 

graag jouw CV en motivatie voor vrijdag 1 juli 2022. Je kunt deze 
mailen naar ncr@cooperatie.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie 
vacature Contentredacteur’. Voor inhoudelijke vragen kun je contact 

opnemen met NCR-directeur Rob Donker via 06 51 35 20 56. 

mailto:ncr@cooperatie.nl

