
TWonline is een webbureau uit Leeuwarden met een duidelijke focus.
Content en design. TWonline is van de inhoud. TWonline is van de vorm.
We doen niets liever dan deze online optimaal samen laten werken.

Taakomschrijving
→ je bent bekend met en wilt je verder verdiepen in online mediastrategieën, vindbaarheid en (social)media-campagnes
→ je ondersteunt en werkt nauw samen met een ervaren online copywriter en creatief
→ je verzorgt content voor online media en schrijft zelf teksten
→ je draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe online concepten, -producten en -diensten
→ je geeft (online)magazines vorm en inhoud 
→ je ondersteunt collega’s bij de redactie van offline communicatiemiddelen
→ je speelt een leidende rol in het werven van klanten en onderhouden van klantcontacten

Functie-eisen
→ minimaal Hbo-opleidingsniveau (communicatie, marketing of journalistiek)
→ minimaal 2 jaar ervaring met online media in soortgelijke functie
→ ervaring met het (strategisch) inzetten van online media
→ zelfstandig en projectmatig kunnen werken en denken vanuit inhoud
→ vlotte ‘pen’ en uitstekende taalbeheersing
→ bekend met WordPress en grafische software (bij voorkeur Adobe)

Persoonlijke kenmerken
→ je bent maatschappelijk betrokken en breed geïnteresseerd
→ je werkt graag in teamverband en neemt anderen mee in je enthousiasme
→ je bent spontaan, vlot, doortastend en legt gemakkelijk contact
→ je bent een leergierige doener die graag iets nieuws uitprobeert
→ je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
→ je bent in het bezit van een rijbewijs 

Wij bieden
→ een sociale werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling
→ een prettige, informele werksfeer
→ zeven zeer verschillende collega’s met één gezamenlijk doel: goede dingen doen en mooie dingen maken
→ een jaarcontract (met verlenging bij gebleken geschiktheid)
→ marktconforme arbeidsvoorwaarden

Meer info www.twonline.nl en www.schrijfburo.nl

En nu? Stuur voor 3 april je sollicitatie en CV per mail naar info@twonline.nl / bwagenaar@schrijfburo.nl  

Vacature: aankomend content specialist on-/offline (m/v), voor 32 u/w


