
-Vacature- 
 

PRIDE AMSTERDAM ZOEKT FREELANCE SOCIAL MEDIA MEDEWERKER 
(8-16 uur per week) 

 
Stichting Pride Amsterdam organiseert jaarlijks het negendaagse festival ‘Pride Amsterdam’ 
met als hoogtepunt de Canal Parade, waarbij er honderdduizenden (internationale) 
bezoekers naar de stad Amsterdam afreizen om de inclusiviteit en de vrijheid die wij hier als 
LHBTI+’ers kunnen genieten, te vieren. 
 
Naast de Canal Parade telt ons programma nog andere activiteiten/evenementen die door 
ons als werkorganisatie en/of door onze commissies worden georganiseerd en werken 
daarnaast samen met honderden organistoren die kleine of grote activiteiten verzorgen 
tijdens onze Pride. 
 
Over de functie 
Je ontwikkelt, activeert en beheert de verschillende platformen, maakt content hiervoor, bent 
op de hoogte wat er speelt binnen de LHBTIQ+ community en zet deze op verschillende 
manieren in voor Pride Amsterdam. Je inzet zorgt ervoor dat je een groot bereik weet te 
creëren met creatieve campagnes en je bent proactief in het zoeken naar nieuwe manieren 
om onze community op de hoogte houden. 
 
Wie ben jij? 
Je bent in het algemeen maatschappelijk betrokken, je staat sterk in je schoenen en je wilt je 
inzetten voor de LHBTI+ community. Je bent communicatief sterk (NL/ENG) in woord en 
geschrift. Je hebt affiniteit en ervaring met Social Media, online targeting, (online) adverteren 
en je hebt de knowhow van de apps/programma’s die hiermee samengaan, denk hierbij aan 
AdsManager, BusinesSuite, AdWords, Mailchimp, Photoshop, InDesign, Office365 etc. 
 
We kijken in de selectie naar een evenredige verdeling in LHBTIQ+netwerk, leeftijd en 
culturele achtergrond. Pride Amsterdam streeft naar een evenredige afspiegeling van gehele 
spectrum van diversiteit. 
 
Wat bieden wij? 
Wij zijn een platte organisatie en bieden jou een creatieve werkplek in een klein maar 
dynamisch team en krijgt een vergoeding die marktconform is. Verder is SAMEN bij ons het 
keyword. Niet alleen samen lunchen, samen borrelen, elkaar helpen waar nodig en samen 
een prachtig programma neerzetten waar honderdduizenden mensen van genieten, maar 
vooral samenwerken aan een betere maatschappij. 
 
Herken jij jezelf hierin? 
Stuur dan jouw motivatie en beknopte CV naar Anita Beek via anitabeek@pride.amsterdam. 
Reageren kan tot 30 november, waarna een eerste selectie volgt voor de 
kennismakingsgesprekken. 
 
 
STAY SAFE AND STAY PROUD! 


