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SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

We zijn op zoek naar een creatieve duizendpoot die de verantwoordelijkheid wil en kan nemen
van de social media kanalen van onze klanten. Je zet samen met je collega’s en klanten WOWcampagnes op. Je verzamelt data om zo tot nóg betere resultaten te komen. Je zorgt dat onze
klanten beschikken over de nodige inzichten en resultaten. Je vindt het belangrijk om op de hoogte
te zijn en te blijven van nieuwe ontwikkelingen.
Over DOOR communicatie en vorm
We kunnen hier natuurlijk ﬂashy teksten neerzetten als ‘we zijn het leukste, meest hightech, en
gezelligste bedrijf van Nederland, al dan niet de wereld’. Maar dat zijn we niet. Of wel? In ieder
geval zijn we wel anders, open minded, getalenteerd, beetje vakidioot en ﬂexibel. En vernieuwend,
dat zeker, als ook groeiend. Plus, we zijn op zoek naar mensen die zichzelf, hun carrière en onze
diensten beter maken.
Wat we vragen:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een hbo- of WO-opleiding op het gebied van marketing en/of communicatie afgerond.
In de tussentijd heb je minimaal 3 jaar relevante werkervaring opgedaan.
Jij schrikt niet van data, maar hebt ervaring met het analyseren en optimaliseren van
campagnes.
Je beschikt over diepgaande kennis van de belangrijkste kanalen.
Sterker nog: het draaien en opzetten van social media campagnes is voor jou gesneden koek.
Jouw copywriting skills helpen je daarbij.
Je gaat graag de dialoog aan met ondernemers en ondernemende mensen.

Waarom het te gek is om bij ons te werken?
•
•
•
•
•
•
•

Uitdagende functie bij een ervaren en allround communicatiebureau.
Alle ruimte voor ontplooiing en eigen initiatief.
Een goed salaris en extra’s die voorbij ‘goed’ gaan.
Een plek in een fris en gedreven team.
Mooie werkplek in Kerkrade met uitstekende horeca naast de deur (lees: McDonald’s) ;-)
Werken aan een uitgebreide portefeuille.
meer? Kom maar op!

Kom jij het verschil maken?
Stuur ons in het kort waarom je bij DOOR communicatie en vorm wilt werken en waarom wij
dat ook moeten willen. Inclusief CV en eventueel andere stukken die jou daarbij helpen. De
sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere gesprekken en het maken van een case. We houden
onze mailbox in de gaten, dominique@doortedoen.nl of bel 045 541 42 42. Kom jij het verschil
maken?
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