
 

 

Vacature ECPAT Youth: Vrijwilliger PR & Communicatie (2 tot 4 uur per week)  

ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of children for sexual purposes) zet 

zich wereldwijd in om kinderen te beschermen tegen kinderprostitutie, kinderhandel, kinderporno 

en kindersekstoerisme. In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie. 

Defence for Children is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen.  

ECPAT Youth is de jongerengroep van Defence for Children-ECPAT Nederland en bestaat uit jongeren 

tussen de 18 en 26 jaar. De groep bestaat uit studenten van verschillende studies. De ECPAT Youth 

Group heeft als doel om de kennis over seksuele uitbuiting bij jongeren te vergroten. Zij doen dit 

door ieder kwartaal Inspirations-avonden te organiseren voor studenten, de mening te vragen van 

kinderen en jongeren over hoe zij denken dat kinderen effectief beschermd kunnen worden en 

nieuwsberichten te delen via Facebook en de ECPAT Youth website.  

Wil jij meewerken aan de droom: een wereld waarin kinderen niet worden uitgebuit in de 

seksindustrie? Heb je vrije uren over en herken jij jezelf in onderstaand profiel? Dan is deze 

vrijwilligersfunctie van vrijwilliger PR & Communicatie misschien iets voor jou!  

Functieomschrijving 

Jouw taken als vrijwilliger PR & Communicatie bestaan o.a. uit: 

• Het schrijven en uitvoeren van een PR- & communicatieplan 

• Het updaten en onderhouden van de ECPAT Youth website 

• Het zorgen voor zoveel mogelijk zichtbaarheid rondom acties  

• Verzorgen van communicatiemiddelen voor de ECPAT Inspirations (posters, flyers) 

• Het onderhouden van de lokale Facebookpagina en andere social media kanalen 

• Bijwonen van maandelijkse vergadering 

Gewenst profiel 

• Netwerker en communicatief vaardig 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• Aantoonbare affiniteit met internet en social media 

• Affiniteit met fotografie en vormgeving 

• Beschikbaar voor een minimale periode van een jaar 

Wij bieden 

• Begeleiding vanuit het communicatieteam van Defence for Children-ECPAT  

• De mogelijkheid om waardevolle kennis, netwerk en werkervaring op te doen 

• De kans om te investeren in de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting 

• Een gezellige jongerengroep  

• Een werkplek waar je je eigen taken hebt maar waar samenwerking belangrijk is  

Informatie en solliciteren 

 

Ben je enthousiast geworden en wil je jouw talent vrijwillig inzetten voor de missie van ECPAT Youth? 

Stuur je CV en een motivatiebrief naar de ECPAT Youth coördinator: Celine Verheijen 

(c.verheijen@ecpat.nl)  
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