
  

Geweldige   werkmogelijkheden   

Stichting   Day   of   Adaptation   bereidt   zich   voor   op   exponentiële   groei   en   zoekt   
dynamische   en   communicatieve   teamspelers   om   twee   belangrijke   posities   te   vervullen.   
De   eerste   betreft   een    social   media   manager    die   verantwoordelijk   is   voor   de   
communicatiestrategie   en   uitvoering   hiervan    op   LinkedIn   en   Twitter.   De   tweede   functie   
betreft   een    marketing    coördinator    die   verantwoordelijk   zal   zijn   voor   het   werven   van   
nieuwe   cliënten.   De   social   media   manager   en   marketing   coördinator   zullen   niet   alleen   
een   belangrijke   rol   spelen   bij   het   vergroten   van   het   bereik   van   de   stichting,   maar   ook   bij   
het   stimuleren   van   klimaatactie.   

Beide   functies   bieden   de   volgende   mogelijkheden:   

● belangrijke   professionele   ervaring   opdoen   in   public   relations   en   marketing   
● deelnemen   aan   en   ervaren   van   een   buitengewoon   belangwekkende   fase   van   

organisatiegroei     
● de   milieucrisis   aanpakken   vanuit   een   uniek   perspectief   
● samenwerken   met   door   de   wol   geverfde   milieuprofessionals   
● gecoacht   worden   door   ondersteunende   leiders   die   luisteren   
● actief   campagne   voeren   voor   klimaatactie   
● produceren   van   kwantificeerbare   resultaten   die   getuigen   van   vindingrijkheid   en   

inspanning   
● professionele   netwerken   ontwikkelen   met   ngo's,   overheden,   

onderwijsinstellingen   en   bedrijven   
●   financiële   compensatie   is   in   overeenstemming   met   de   Nederlandse   regelgeving   

Day   of   Adaptation   is   een   non-profit   stichting,   gevestigd   in   Haarlem,   die   stimulerende   
groepsactiviteiten   gebruikt   om   mensen   en   organisaties   in   staat   te   stellen   klimaatactie   te   
begrijpen,   te   accepteren   en   zich   eraan   te   binden.   Het   maakt   gebruik   van   twee   
dynamische   programma's,   Dialogue   Day   en   Game   Day,   en   behaalde   positieve   resultaten   
bij   opdrachtgevers   als   ABN-AMRO,   Rijksuniversiteit   Groningen   en   de   gemeente   
Rotterdam.   De   stichting   heeft   de   activiteiten   aangepast   aan   de   pandemie   door   de   
ontwikkeling   van   online   en   outdoor   varianten.   Ben   je   geïnteresseerd?   Ga   voor   meer   
informatie   over   Day   of   Adaptation   naar    dayad.org .   

Geïnteresseerden   worden   uitgenodigd   om   contact   op   te   nemen   via    talent@dayad.org   
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