
 
Vacature: SEO-expert 
 
 
Weet jij alle ins en outs van Google en hoe je hoger in de zoekresultaten komt te 
staan? Lijkt het je leuk om ons te helpen met het opzetten van onze eerste Google 
AdWords-campagne met behulp van het Google Grants programma? Zou je je kennis 
en ervaring graag willen inzetten voor een goed doel? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Over ons: 
Wij zijn Casa de la Alegría, een jonge en enthousiaste organisatie die kinderen en jongeren in Cochabamba (Bolivia) 
helpt meer zelfvoorzienend te worden. Hieraan werken we door het ontwikkelen van praktische en 
sociaal-emotionele vaardigheden bij en met de kinderen. Agressiebeheersing, zelfvertrouwen opbouwen en 
zelfredzaamheid stimuleren zijn enkele thema´s waar wij mee werken. We hebben een hart voor 
ontwikkelingssamenwerking en hebben de visie dat ontwikkelingsprojecten moeten ontstaan vanuit de vraag van 
de lokale samenleving. Dit betekent voor ons dat wij werken mét de doelgroep in plaats van alleen vóór onze 
doelgroep. 
 
Over de functie: 
Om onze doelen te bereiken is er geld nodig. Om minder afhankelijk te zijn van donaties van fondsen initieert de 
stichting diverse nevenactiveiten. Naast een webshop met producten uit Bolivia beginnen wij nu een talenschool in 
Cochabamba, waarvan de opbrengst grotendeels naar de stichting gaat. Om ons te helpen de website van de 
talenschool hoog in de zoekresultaten van Google te krijgen, zijn we op zoek naar een SEO-expert die ons wil 
adviseren in het bepalen van de juiste zoekwoorden, het schrijven van de juiste teksten, linkbuilding, en het 
verhogen, en vooral behouden, van onze positie bij Google.  
 
Functie eisen: 
- ervaring met SEO; 
- ervaring met Google AdWords en Google Grants 
- ervaring met Wordpress (Yoast); 
- beschikbaar vanaf juni (aantal uren in overleg); 
- enthousiasme voor ons doel. 
 
Dit bieden we jou: 
De kans om in een jonge en relatief nieuwe organisatie actief betrokken te zijn en een belangrijke rol te spelen in 
de realisatie van onze doelen. Een eventuele vergoeding voor de adviesgesprekken is in overleg mogelijk.  
 
Meer informatie: 
Wil je meer informatie over dit project of ben je enthousiast? Neem dan vóór 31 mei 2015 contact op met Sanne 
Douma via sannedouma@gmail.com. Meer informatie over Casa de la Alegría vind je op casadelaalegria.nl. Graag 
zien we jouw motivatie en cv tegemoet.  
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