
Studenten bijbaan als Content/Social Media Marketeer bij Performance Department

Ben jij een creatieve student die alles kan vertalen naar online content en check jij ‘s
ochtends voordat je je bed uitstapt eerst alle tijdlijnen op social media? Dan zit je bij ons wel
op de juiste plek. Als jij graag in een informele sfeer met enthousiaste en vooral leuke (yes,
dat zeggen we over onszelf) collega’s werkt, lees dan snel verder!

Hoe ziet jouw dag eruit?

Je krijgt een afwisselend takenpakket. Je werkt mee aan verschillende projecten voor
afwisselende klanten en daarnaast wordt je verantwoordelijk voor onze eigen
socialmediakanalen. Je bedenkt en creëert actuele content, houdt de nieuwste social media
trends in de gaten en implementeert dit bij onze klanten. Ondertussen zorg je dat de teksten
zo SEO - proof mogelijk zijn. Je vindt het leuk om je eigen ideeën uit te werken en staat
open voor feedback. Samen met je collega’s werk je aan onze nieuwsbrief, websites & blogs
waarin je je creatieve ei helemaal kwijt kunt.

Wie ben jij?

● Je bent op zoek naar een bijbaan voor langere tijd
● Je volgt een opleiding in de richting van Marketing, Communicatie of Journalistiek
● Je hebt affiniteit met social media, communicatie, online media en marketing
● Je bent creatief & assertief
● Je vindt het leuk om teksten te schrijven
● Uitstekende kennis van de Nederlandse taal, Engels is een pré.
● Hands-on mentaliteit; geen gelanterfanter. Je pakt je verantwoordelijkheid en kunt

zelfstandig aan de slag!

Wat bieden wij?

● Je bent vanaf moment 1 onderdeel van het team
● Mogelijkheid om vanuit huis te werken
● Kansen om je creativiteit de vrije loop te geven
● Een ervaring waar je je hele leven iets aan hebt
● Geld;

Praktische zaken:

Wij zoeken iemand die in ons team past, net zo ambitieus is als wij en altijd meer wil! Herken
je jezelf in ons verhaal? Stuur dan een motivatie en cv naar
support@performancedepartment.nl


