CONTENT- EN COMMUNITY
MANAGER (20-40 UUR)
Heb je affiniteit met social media, ben je een kei in geschreven communicatie en wil je
werken bij een snelgroeiend crossmediaal buurtplatform als superheld in content creatie en community management? Lees dan verder!
Werken bij Like je Wijk
Like je Wijk is altijd op zoek naar jong talent om het team te versterken. Een toffe werkplek waarbij je uitdagende opdrachten krijgt en in een leuk endynamisch team werkt.
Functieomschrijving
Als content- en community manager bij Like je Wijk krijg je veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Daar moet je mee om kunnen gaan. Jij wordt community manager van een van de wijken in
Rotterdam. Jij bent de visitekaartje van Like je Wijk in je eigen wijk en verantwoordelijk voor het
delen en maken van positief nieuws in de wijk. Je bent het spin in het web voor bewoners, wijkorganisaties en partners.
Je draait je hand niet om voor een vlog, een filmpje, of een interview en als je toch bezig bent,
monteer je ook. Je maakt berichten voor online en offline, en een absolute voorwaarde is je diepgewortelde affiniteit met Rotterdam.
Contentmarketing zit in jouw bloed en social media kent geen geheimen meer voor je.
Werkzaamheden
• Het beheren van de online community via het
Like je Wijk Rotterdams Buurtplatform o.a. Op
Facebook, Twitter, de website en buurtborden.
• Contentcreatie
• Reportages maken in de wijk
• Interviews afnemen en uitwerken
• Schrijven van pakkende webteksten en social
media posts
• Beeldredactie
• Klantrelatiemanagement
• Flexibele werktijden
(soms in de avond of in het weekend)

Wij bieden:
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid
• Een marktconform salaris
• ‘Thuiswerken op kantoor’ op de mooiste
locatie in Rotterdam met uitzicht op de Kuip
• Een afwisselende baan waarbij je veel
ervaring opdoet op communicatie gebied
maar ook maatschappelijk vlak
• Een gezellige werkomgeving met meerdere
creatieve medewerkers
• Flexwerken is de basis

Wij vragen:
• Een afgeronde opleiding richting
communicatie, media of marketing.
• Je bent creatief, hebt affiniteit en ervaring
met social media als Facebook, Twitter,
LinkedIn, YouTube, Instagram en Pinterest.
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend
in woord én geschrift.
• Je bent een sociaal persoon, dus praat
makkelijk, luistert en heb mensenkennis.
• Je hebt een vlotte en creatieve pen en bent
sterk in het schrijven van pakkende content.
• Geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Ervaring met Photoshop, iMovie of Adobe is
een pré.

Interesse?
Stuur jouw motivatie en CV naar
ronald@likejewijk.nl.
We doen graag een bakkie met je!

Like je wijk
Stadionweg 43b
3077AS
Rotterdam Zuid

