JUNIOR ONLINE CONTENT PRODUCER
SOCIAL MEDIA – INTERNATIONAAL – SHORT COPY – JONGEREN – ZICHTBAARHEID

JOUW UITDAGING

We zijn op zoek naar een proactieve en zelfstandige Online Content Producer die op
effectieve wijze de Dance4Life content strategie toepast en uitvoert en die het een
uitdaging vindt de online zichtbaarheid van Dance4life te vergroten.
In deze veelzijdige startersfunctie ben je verantwoordelijk voor de content van alle online kanalen van
Dance4Life, zowel in Nederland als internationaal. Je draagt actief bij aan de doelstellingen van
Dance4Life door content creatie en (short) copywriting. In deze rol werk je nauw samen met onze
Visual Designer en onze PR en Communications Specialisten.
Kun je goed schrijven, heb je een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse
taal, ben je op de hoogte van de laatste trends op het gebied van social media en lijkt het je leuk deel
uit te maken van een klein, enthousiast team? Dan is dit misschien wel de functie voor jou!
JOUW ROL













Je voert de online content strategie van Dance4Life uit en past deze consistent toe
Je beheert al onze social media kanalen, zowel in Nederland als internationaal
Je werkt met social media tools voor het inplannen van social media uitingen
Je beheert onze Nederlandse en internationale website
Je schrijft short copy voor onze nieuwsbrieven en social media copy, waarbij je corporate
teksten vertaalt naar korte online nieuwsberichten
Je creëert content voor online campagnes
Je stelt de jaarlijkse content kalender op
Je verzamelt analytics voor onze PR en communications specialisten
Je verhoogt de interactie op al onze online platforms
Je bent het eerste aanspreekpunt voor ons externe social media bureau
Je creëert live content tijdens events
Je neemt deel aan online communicatie projecten

JOUW PROFIEL










Je hebt een HBO opleiding afgerond op het gebied van media of communicatie
Je hebt 1 - 2 jaar relevante werk- of stage-ervaring en je wilt jezelf verder ontwikkelen
Je bent een woordkunstenaar; je weet haarfijn hoe je online teksten moet schrijven, zowel in
het Nederlands als in het Engels
Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van social media op de voet
Je hebt kennis van SEO, SEA en online meetinstrumenten, zoals Google Analytics
Je bent een teamplayer en kunt goed projectmatig werken
Je kunt goed plannen en organiseren, maar kunt je planning ook bijstellen als dat nodig is
Je bent proactief, creatief, scherp en oplossingsgericht
Je hebt affiniteit met jongeren en de missie van Dance4Life

WAT WE BIEDEN





Een uitdagende en dynamische functie voor 32 – 40 uur per week
Salarisindicatie van € 2.000 - € 2.300 bruto per maand o.b.v. een 40-urige werkweek
(afhankelijk van opleiding en ervaring)
Een inspirerende en bruisende werkomgeving in het centrum van Amsterdam
De functie is per direct beschikbaar (in overleg)

OVER DANCE4LIFE
Onveilige seks en seksueel geweld vormen de snelst groeiende gezondheidsrisico’s voor jongeren
wereldwijd. Dat wil Dance4Life veranderen. Omdat je tijdens je pubertijd liever met leeftijdsgenoten
over seks praat dan met volwassenen, traint Dance4Life juist jonge mensen om het Dance4Life
Empowerment Model wereldwijd te verspreiden. Hierbij maken zij gebruik van een lesprogramma
waarin muziek, dans, persoonlijke verhalen en activiteiten gebruikt worden om andere jongeren te
inspireren. Zo werkt Dance4Life samen met jongeren aan een toekomst waarin zijzelf gezonde
seksuele keuzes kunnen maken. In ons kantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam bieden we je een
inspirerende en uitdagende werkomgeving waarin je deel uit maakt van een dynamisch, internationaal
team.
ENTHOUSIAST?
Ben je geïnteresseerd en wil je werken bij een inspirerende en vooruitstrevende non-profit
organisatie? Stuur dan VÓÓR 26 februari a.s. een email met je motivatie, beschikbaarheid en je CV
naar Denise@dance4life.com.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die naar hetzelfde e-mailadres sturen.

