
 

 

Vacature  
Online Community Manager  
Centrum Schalkwijk 
 
Centrum Schalkwijk zoekt per 1 februari 2018 een nieuwe -freelance- online community manager. 
Ben jij een creatieve copywriter, Facebook- en Instagram freak, heb je affiniteit met Schalkwijk en 
wil je meehelpen om de connectie tussen Centrum Schalkwijk en haar omgeving nog meer te 
versterken?  Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
 
De functie 
 
Je beheert de Facebook- en Instagram accounts van Centrum Schalkwijk en DAK Schalkwijk.  
Dit houdt in dat: 
 
- je het dagelijkse aanspreekpunt bent voor bezoekers die via onze social media kanalen contact 

opnemen; 
- je het aanspreekpunt bent voor winkeliers die hun aanbiedingen via de social media kanalen 

willen verspreiden; 
- je redigeert teksten die vanuit het centrum bij jou aangeleverd worden voor social media; 
- je bewerkt foto's voor plaatsing; 
- je bedenkt minimaal drie posts per week, met als doel om de betrokkenheid tussen bezoeker en 

centrum te vergroten; 
- je draagt regelmatig nieuwe ideeën aan om de betrokkenheid tussen bezoeker en centrum te 

kunnen versterken;  
- je werkt nauw samen met de communicatiemanager en stemt maandelijks de social media 

strategie met haar af;  
 
 
Jouw kwaliteiten 
 
- Je draagt Schalkwijk een warm hart toe; 
- je Nederlands is perfect in woord en schrift; 
- je bent verantwoordelijk en flexibel; 
- je bent creatief met tekst en beeld; 
- je weet hoe je een call to action schrijft; 
- je bent een echte bruggenbouwer; 
- je bent enthousiast en optimistisch; 
- je begrijpt dat duurzame relaties opbouwen tijd kost; 
- je bent communicatief sterk; 
- je kunt verschillende doelgroepen aanspreken; 
- je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
 
Herken jij jezelf hierin? Dan ontmoeten wij je graag! Stuur vóór 11 december 2017 je cv met 
motivatiebrief naar info@centrumschalkwijk.nl. De gesprekken vinden plaats in de week van 8 
januari 2018.  


