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Heb jij een hart voor het welzijn van kinderen? 
Breng jij onze content marketing op een hoger plan? 

 
De Stichting Academie voor Mindful Teaching (AMT) is een organisatie zonder winstoogmerk 
met een duidelijke visie en missie. Het leven van de binnenwereld van kinderen in deze 
complexe en stressvolle wereld een stukje beter maken, zodat ze zich in de buitenwereld beter 
staande kunnen houden. 
Het is aangetoond dat Mindfulness een positieve invloed heeft op belangrijke delen van de 
hersenen door stress te reduceren. Stress beschadigt het zelfvertrouwen en het vermogen om 
goed met sterke emoties om te gaan. Bij kinderen zijn hun onvolgroeide zenuwstelsel en 
hersenen extra gevoelig voor de negatieve gevolgen van stress. En je gunt toch elk kind de kans 
een diep gevoel van innerlijk welzijn te ontwikkelen? Ongeacht de omstandigheden? 
Mindfulness blijkt een waardevolle en levenslange ondersteuning te bieden in dit proces. 
Eline Snel, oprichter van de Stichting AMT, is internationaal al decennia toonaangevend spreker 
en trainer op het gebied van kinderen en mindfulness. Ze heeft er vele boeken over geschreven, 
waarvan er wereldwijd meer dan 1 miljoen (!) verkocht zijn. De AMT werkt met een bevlogen 
en ervaren team van opleiders, in binnen- en buitenland. De backoffice bestaat uit een klein 
team en heeft dringend uitbreiding nodig. Om nog meer kinderen en hun ouders, begeleiders 
en leerkrachten te kunnen bereiken zoeken wij een zelfstandige  
 

Content Marketeer Mindfulness 
(ZZP’er voor ca. 6 uur per week) 

 
Je rol: 

• Maken van een Content & Social Media Strategie en het uitvoeren daarvan; 
• Je werkt aan toename van de traffic naar de website en het aantal cursusinschrijvingen; 
• Je vergroot onze naamsbekendheid en brengt de workshops, spreekuren en 

ontmoetingsdagen onder de aandacht; 
• Meten en analyseren van de resultaten van de strategie en de campagnes, en bijsturen 

waar nodig; 
• Je brengt vernieuwende ideeën in voor community management; 
• Je overlegt met en adviseert de AMT-directeur en Eline Snel over de online 

communicatie; 
• De regie voeren over de nieuwsbrief; 
• Volgen van trends & ontwikkelingen in de mindfulness/opleidingsmarkt en deze door 

vertalen naar kansen; 
• Je werkt zowel voor de Nederlandse als de internationale markt. Je verzorgt modulaire 

content en branding voor onze internationale licentiehouders.  
 
Jouw profiel: 

• Ervaring met managen van relevante Social Media  
• Hbo-niveau, bij voorkeur richting marketingcommunicatie of een specialisatie op het 

gebied van Social Media; 
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• Passie voor social media en je weet precies welk kanaal op welke wijze en welk moment 
in te zetten; 

• Je schrijft gemakkelijk en hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse 
taal; 

• Je bent een team player en bent creatief en proactief; 
• Plannen en opvolgen is een kracht van je en je hebt oog voor detail. 

Herken jij je in dit profiel en wil je graag bijdragen aan onze missie? Stuur dan je CV met 
motivatie naar Mark Hansen: mark@elinesnel.com of bel hem op nr: 0641794028 


