
Vacature Webmaster/content manager – 20-24 uur per week (freelance of in 
dienstverband) 

Sta jij graag aan het roer van de website(s) van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)? Zijn jouw 
zeebenen net zo stevig als jouw kennis van CMS Joomla? Ben jij koersvast in het beheren en ontwikkelen van websites 
en kun je daarbij wensen door vertalen in content die converteert in doorclicks en donaties? Kies je graag het ruime 
sop in creatieve en werkende oplossingen op de website? Dan is de KNRM op zoek naar jou! 

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 
De KNRM redt mensen in nood op zee. 1.400 professioneel opgeleide vrijwilligers staan dag en nacht klaar voor 
hulpverleningen en reddingsacties. De KNRM wordt door bijdragen van particuliere en zakelijke donateurs in stand 
gehouden en ontvangt geen subsidie van de overheid. 
 
Vanuit IJmuiden ondersteunt de beroepsorganisatie de vrijwilligers op de reddingstations om het reddingwerk veilig 
en professioneel uit te kunnen voeren. Op de stations zijn ook vrijwilligers die zich bezighouden met communicatie 
en fondsenwerving lokaal rondom hun eigen reddingstation en het beheren van hun eigen stations website (die 
onderdeel uitmaakt van www.knrm.nl),  
 
Plaats in de organisatie 
Je werkt als webmanager onder leiding van het hoofd Marketing, Communicatie en Fondsenwerving. Standplaats is 
KNRM IJmuiden. Je maakt onderdeel uit van het team marketing, communicatie en fondsenwerving. Je werkt nauw 
samen met de online marketeer en de content manager/coördinator  social media. Daarnaast heb je contact met 
externe (web) bureaus. 

Wie zoeken wij? 
• De webmanager voor de KNRM is iemand met affiniteit voor het redden en hulpverlenen op het water en het 

werken met vrijwilligers voor een goede doelen organisatie.  

• Online denken en werken is voor jou dagelijkse kost.  

• Je hebt ervaring met alle aspecten van het beheren en optimaliseren van een website; webdesign, hosting, e-

mail marketing, online marketing.  

• Je bent resultaat gericht. 

• Je bent een prettige gesprekspartner voor zowel het beroepspersoneel op het KNRM hoofdkantoor als de lokale 

(vrijwillige) webmasters op de 45 reddingstations van de KNRM. 

• Je hebt bovengemiddelde kennis van CMS Joomla. Indien je Joomla niet kent, maar wel uitgebreide ervaring 

hebt met een soortgelijk CMS-systeem, mag je zeker ook solliciteren.  

• Je bent leergierig en goed in het oppikken van nieuwe systemen en je hebt de wil om dit je eigen te maken. 

• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. 

• Beschikbaarheid vanaf 1 augustus voor inwerken en overname van werkzaamheden. 

 
Werkzaamheden webmanager: 

• Dagelijks beheer van de KNRM website en daaraan gelieerde websites. De websites zijn gebouwd in CMS Joomla. 

• Doorontwikkeling van de websiteblokken en -functionaliteit, i.s.m. developers. 

• Beheren en ontwikkelen van alle (landings)pagina’s, actieve controle op werking en design. 

• Contentpagina’s actualiseren/updaten in samenwerking met de online marketeer. 

• Nieuwe actiepagina’s maken, beheren en optimaliseren. 

• Beheren van nieuwsitems, corrigeren en redigeren van de inhoud van lokale berichten. 

• Beheren van de blogs. 

• Beheren en optimaliseren van de aan de KNRM gelieerde websites, zoals de Nationale Historische Reddingboot 

Dag (NHRD), Captain of Sales, Redders gala, enz. 

• Werken in modules, plugins en extensies in Joomla.. 

• Updates/upgrades van Joomla; coördineren/testen en uitvoeren  

• Rapporteren en coördineren  van issues en bugs (you break it, you fix it), waaronder 404 pagina’s aanpassen. 

http://www.knrm.nl/


• Redirect management. 

• Huisstijlbewaking op de site en aanverwante omgevingen. 

• Overzicht houden in domeinnamen i.s.m. ICT. 

• Optimalisatie van paginasnelheid, i.s.m. hoster en developer. 

• Cookiebeleid online naleven. 

• Website optimaliseren qua performance (afbeeldingen, SEO teksten, functionaliteit). 

• A/B testen in samenwerking met extern bureau en online marketeer. 

• SEO optimaliseren i.s.m. extern bureau en online marketeer. 

• (Maand)rapportage maken. 

• Uitleg Joomla en andere tooling aan medewerkers van de afdeling, o.a. ondersteuning collega’s bij plaatsen van 

berichten of pagina’s. 

• KNRM Support m.b.t. de externe webshop.. 

• Vrijwillige webmasters van de KNRM reddingstations ondersteunen. 

• Gebruik van externe tooling, waaronder: 

o Kikz voor formulieren 

o ClickDimensions voor nieuwsbrieven en campagnes 

o Google Search Console 

o Google Analytics 

o Google PageSpeed 

 
Jouw competenties  
In deze functie is het belangrijk dat je: 

• goed kunt samenwerken en meewerken in dynamisch teamverband met betaalde krachten en vrijwilligers. 

• verantwoordelijkheid neemt voor wat we van de websites verwachten. 

• resultaatgericht en analytisch denkt, en proactief bent in de oplossingen die nodig zijn. 

• bereid bent op soms ongebruikelijke werktijden de handen uit de mouwen te steken. 

• Effectief communiceert en impact levert. 

• organiserend vermogen hebt. 

 
Wat bieden we jou?  
• De KNRM biedt je een afwisselende en uitdagende leuke baan in een positieve werkomgeving. 

• Een informele ‘can do’ werksfeer waarbij transparante communicatie en elkaar aanspreken op resultaten voorop 

staat. 

• Een competitief salaris passend bij een goededoelen- en vrijwilligersorganisatie.  

• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een dertiende maand en een goede pensioenregeling. 

• De functie is in overleg zowel freelance als in dienstverband in te vullen. 

• De functie is een contract voor één jaar. In dit jaar heeft de webmaster tevens een belangrijke taak  in het 

begeleiden van de overgang van de website, naar een nieuwe website bij een nieuw webbureau. 

 
Hoe solliciteer je? 
Mail je CV en motivatie uiterlijk 30 juni 2020 naar hr@knrm.nl  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het hoofd Marketing, Communicatie en Fondsenwerving: Anneke 
Salden via a.salden@knrm.nl en telefoon: 06 82 75 17 19 
 
Eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week vanaf 6 juli. Het is mogelijk dat het eerste gesprek via 
een online verbinding wordt gevoerd. 
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