Social media & content medewerker, Eemnes
16 – 20 uur per week
Gaat jouw hart sneller kloppen van schrijven, plannen maken en social media? Zie je gelijk hoe wij
onze vindbaarheid en zichtbaarheid kunnen verbeteren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Huis van Eemnes
Een avondje bridgen of voetballen, een voorstelling bezoeken, een lezing volgen, een
boek lenen, een workshop doen of borrelen in de brasserie. In het Huis van Eemnes komen
mensen samen. Een ontmoetingsplek voor en door Eemnessers. Je krijgt de gelegenheid om dit
nieuwe verhaal en visie aan - niet alleen - de inwoners van Eemnes te verkondigen. Maar ook aan de
omliggende gemeentes en de zakelijke markt als het gaat om locatieverhuur. Als social media &
content specialist bepaal je hoe de vaste en potentiële gasten en klanten geïnformeerd worden over
alle activiteiten die plaatsvinden in het Huis van Eemnes. Jij bepaalt de content voor onze
verschillende social media kanalen (voornamelijk Facebook, Instagram en LinkedIn)voor al onze
domeinen. Hierbij gebruik je jouw creativiteit volop, speel je met leuke posts in op de actualiteit én
inspireer je onze doelgroep met content over onze bestemmingen. Daarnaast zorg je er met een
gedegen planning voor dat we altijd de juiste posts op het juiste moment plaatsen. Hierbij analyseer
je de data van posts én test je wat het best werkt. Jij weet op het gebied van SEO welke stappen
ondernomen moeten worden om zo efficiënt mogelijk succes te boeken.
Overige verantwoordelijkheden:
− Je bepaalt de content voor de verschillende social media kanalen;
− Je speelt in op actualiteit met leuke en creatieve posts;
− Je maakt een social Media kalender, zodat je op de juiste momenten de juiste posts plaatst;
− Je zorgt voor groei van het aantal volgers op de populaire social media kanalen en zorgt voor
meer engagement en traffic naar websites (SEO);
− Je analyseert data van posts én test wat werkt;
− Bewaken van de huisstijl;
− Vormgeven en creëren van on- en offline uitingen;
− Up to date houden van de website.
Functie-eisen
Je bent als social media & content specialist ben je enthousiast, creatief en hands-on.
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Meedenken over de koers: Jij komt met ideeën voor de toekomst;
Opleiding in de richting Commerciële Economie, Marketing/Communicatie;
Minimaal 1 á 2 jaar werkervaring in een soortgelijke rol;
Veel kennis van de social media kanalen (Facebook / Instagram / Youtube / LinkedIn) en kan
ook zelf campagnes opzetten;
Je bent creatief én gevat. Je weet snel in te spelen op de actualiteit;
Je bent initiatiefrijk, resultaatgericht, ondernemend en hebt een hands-on mentaliteit;
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
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−

Kennis van Canva en Mailchimp is een pré.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.

Wat bieden wij?
Een verantwoordelijke baan in een vooruitstrevend en groeiend bedrijf waar je daadwerkelijk impact
kan maken;
− Ruimte en vrijheid om te pionieren en jezelf te ontwikkelen;
− Een informele werksfeer;
− Veel ruimte voor eigen initiatief, jouw visie en bijdrage worden gewaardeerd;
− Maandelijkse Borrel van het Huis;
Solliciteren?
Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk vóór 8 december ’22 naar info@huisvaneemnes.nl, ter attentie
van Nienke Bunschoten. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Heb je nog vragen? Stel ze
gerust via 035 531 18 87 of info@huisvaneemnes.nl.
Huis van Eemnes
Samen met Eemnessers, lokale verenigingen, bedrijven, maatschappelijke en welzijnsorganisaties en
de gemeente creëert het Huis van Eemnes een plek waar Eemnessers elkaar ontmoeten en zich thuis
voelen. Een plek waar ieder individu uit onze samenleving mee kan doen. Waar je kunt helpen of
geholpen kunt worden. Waar je je energie kwijt kunt of terugkrijgt.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons vanzelfsprekend. Ons pand is duurzaam en we
bieden veel ruimte voor arbeidsparticipatie, dagbesteding, vrijwilligerswerk en werkervaringsplekken
voor studenten. Dit noemen wij het Leerwerkhuis. Daarnaast hebben wij goede faciliteiten voor
vergaderingen en bijeenkomsten.

