
RADHA KRISHNA MANDIR AMSTERDAM

VACATURE JONGERENCOMMISSIE – 
SOCIAL MEDIA ERVARING
Zoals je wellicht weet, heeft de Radha Krishna Mandir een jongerencommissie (JC). De JC 

streeft ernaar om minimaal 1 x per kwartaal een Jongerendag te organiseren en daar 

hebben wij jouw hulp bij nodig om zo veel mogelijk jongeren te bereiken en te informeren. Je 

zal veel contact met de JC hebben, maar er is ook ruimte voor jouw eigen creativiteit.

We slaan overigens ook graag de handen ineen met andere (jongeren)organisaties, zodat 

wij een gevarieerd programma hebben voor onze bezoekers. Ook in deze gezamenlijke 

projecten willen wij graag dat jij betrokken bent. Heb jij andere ideeen om de Mandir te 

verbinden met jongeren? Goede ideeen om nog meer jongeren te bereiken? We gaan graag 

in gesprek met jou!

Wij beschikken op dit moment over een Facebook pagina, een besloten Facebook groep 

voor jongeren, een Instagram account (inactief) en een vernieuwde website. Via deze 

kanalen informeren wij de bezoekers van de Mandir over het programma m.b.t. feestdagen, 

andere (jongeren)evenementen en ook over het Hindoeisme in het algemeen. Wij zoeken 

iemand die gaat zorgen dat al deze kanalen constant voorzien zijn van actuele en 

interessante content met mooie visuals! Maar ook willen wij dat er meer interactie is tussen 

de Mandir en onze bezoekers, dus ga jij 'live' voor ons tijdens onze evenementen?

Wij zijn per direct op zoek naar een Social media topper, expert, influencer! Mis jij ons ook op

Instagram of een ander kanaal/ platform en denk je ons daarbij te kunnen helpen?  Help ons!

Ben je op zoek naar een manier om meer ervaring op te doen naast je studie/(bij)baan of wil 

je iets terug doen voor de maatschappij met jouw opgedane kennis, dan is dit je kans!

Denk je na het lezen van de vacature dat jij (of iemand die jij kent), DE geschikte persoon is 

om ons team te versterken? Stuur een mail naar info@radhakrishnamandir.nl met een korte 

motivatie en cv.

Wil je trouwens meer weten over de jongerencommisie? Check onze website voor meer 

informatie: https://www.radhakrishnamandir.nl/jongerencommissie.
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