*** CREATIEVE, GEZELLIGE, SOCIAL MEDIA DUIZENDPOOT GEZOCHT ***

Redactie Mamaplaats zoekt collega: creatieve redacteur
Mamaplaats is de grootste blogcommunity vóór en dóór moeders. Een inspirerende omgeving waar je kunt uitblinken! Wij zijn
op zoek naar een creatieve redacteur met een visueel oog.
Zijn jij en je mobiel één? Kun je zo 10 inspiratievolle blogsters, vlogsters, platformen en coole podcasts opnoemen? Volg jij echte
trendzetters op Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat en Youtube? Dan ben jij misschien wel de creatieve duizendpoot die
wij zoeken!
Wie wij zijn? Check onze site en socials ;) @mamaplaats
We vinden het fijn als onze nieuwe guru barst van de creativiteit en niet alleen leuk kan nadenken maar ook goed is in uitvoeren.
Kan jij als geen ander online content in tekst, beeld, video maken? Dat is top!
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je:
•
•
•
•
•
•
•

dus ook echt online savvy bent
als geen ander kunt vormgeven (indesign en photoshop)
een lekker potje kunt schrijven
dol bent op planningen
ook wel een neusje hebt voor commerciële kansen
enige kennis van social advertising hebt
al wat aantoonbare ervaring hebt

Goed, tot zover ons wensenlijstje. Dit mag jij van ons verwachten:
•
•
•

een dynamische omgeving waarin je veel verantwoordelijkheid krijgt
veel ruimte om dingen uit te proberen en jezelf te ontwikkelen
een super gezellig team en ja ook wij hebben een overheerlijke lunch, leuke borrels en een ping pong tafel. Maar who’s
counting…

Denk je nu, leuk. Ik wil wel bij deze club horen?! Stuur dan je motivatie en cv aan Marion Buur – marion@mamaplaats.nl. En
gezien je als guru wel een beetje beeldend moet zijn vinden we het fijn om een paar voorbeelden van jouw knotsgekke social
media uitingen te ontvangen (je mag ons ook taggen in dat bericht, dan zien we het meteen).
There you go…

