Social Media
Content Creator 16-24 uur
Entercare gaat uitbreiden!
Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste Social Media Content Creator.

Doel van de functie:
Voor het Marketing Team in Linschoten zijn wij op zoek naar een gedreven Social Media
Content Creator die ervoor zorgt dat we dagelijks originele, engaging en doelgerichte
content kunnen posten op onze verschillende social media kanalen. In deze functie ben je
verantwoordelijk voor het creëren van on-trend Instagram Reels, beauty product shots,
LinkedIn fotografie, YouTube how-to video’s en andere content om onze social media
community te vergroten en versterken. Met een positie in het Marketing Team werk je nauw
samen met de Marketing Manager om ervoor te zorgen dat de social media content
kalender tot leven komt!
Taken en verantwoordelijkheden:
•
Het creëren van ijzersterke social media content, passend bij de brand guidelines,
social media strategieen en doelgroep;
•
Het vergroten van de interactie met de doelgroep;
•
Het bewaken van de social media content kalender;
•
Het ontwikkelen en managen van social media campagnes.
Jouw profiel:
•
Je hebt ervaring in het creëren van social media content;
•
Je bent creatief en weet mensen te raken en overtuigen door middel van visual
storytelling;
•
Je kent de ins- en outs van de verschillende social media kanalen en weet welke
content het beste presteert op Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest;
•
Je weet campagnedoelstellingen feilloos te vertalen naar content;
•
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
•
Je hebt geweldige dingen gemaakt en kunt dat laten zien.
Wat kun je van ons verwachten?
Entercare BV verzorgt de exclusieve distributie en verkoop van hoogstaande kwalitatieve en
innovatieve producten binnen de Cosmetische Geneeskunde. We hebben een sterk en
zelfstandig team, waarbij je veel verantwoordelijkheid krijgt. Vanzelfsprekend bieden we
uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Wie zijn wij?
Entercare BV, opgericht in 2003, is een medisch-technisch groothandel met een focus op de
disciplines Esthetiek, Gynaecologie en Keel- Neus- en Oorheelkunde. Onze missie is het
bieden van innovatieve medische producten ter verbetering van resultaat, patiëntenzorg en
kwaliteit van leven. Daarnaast beschikt Entercare over een eigen Esthetische Kliniek.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met Erwin Hoogstraten (directeur) via erhoogstraten@entercare.nl.

