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Creatieve Contentmaker (m/v) 

32-40 uur per week 

NetwerkZes is een ‘full-service’ content bureau waarbij wij ons richten op creatie, storytelling en 
content strategie. Dit betekent dat wij onze klanten adviseren op het gebied van concept ontwikkeling, 
de manier waarop een goed verhaal wordt verteld, tot het creëren/produceren van een eindproduct 
met een heldere content strategie. Denk bijvoorbeeld aan online (branded) content, campagnes, 
YouTube series/-vlogs, (pre-roll) commercials, lesmateriaal etc. Daarnaast verzorgen wij de 
bijbehorende promotie op sociale media. 

Wat doe je bij ons? 
Als creatieve contentmaker ontwikkel je voor klanten inhoudelijke online (branded) content. Content 
die je raakt, inspireert en activeert. Je vindt het leuk om verhalen te vertellen en deze om te zetten 
naar creatieve content, bijv. video of tekst. Daarnaast denk je actief mee met klanten, hoe 
onderwerpen duidelijk verteld kunnen worden. Je denkt mee over online marketing en de inzet op 
verschillende social media kanalen.  

Kerntaken: 
- Je kunt researchen, voorgesprekken houden en goed in een onderwerp verdiepen. 
- Je brainstormt met het creatieve team over de invulling van een klantvraag en werkt deze uit. 
- Je vertaalt de (klant)briefing naar een creatief inhoudelijk script, die de doelstellingen nastreeft. 
- Je produceert de middelen en begeleidt de uitvoering. Bijv. draaidagen of fotografie. 
- Je coördineert uiteenlopende werkzaamheden en projecten samen met collega’s. 
- Je beheert de online platformen voor klanten, gekoppeld aan een CRM systeem. 
- Je ontwikkelt en geeft handen en voeten aan de onlinestrategie via social media kanalen. 
 
Competenties: 
- Je bent enthousiast, creatief en gedreven. 
- Je bent zorgvuldig, proactief en kunt zelfstandig werken. 
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kunt foutloos schrijven. 
- Je bent op de hoogte van de laatste mogelijkheden op verschillende social media kanalen. 
- Je bent gestructureerd, kunt het overzicht bewaren en kunt omgaan met deadlines. 
- Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau (opleiding afgerond) 
- Je hebt minimaal 3 a 4 jaar werkervaring bij een (contentmarketing / communicatie) bureau.  
- Het is een pré als je kunt monteren met AVID en Adobe Photoshop beheerst. 
- Het is een pré als je ervaring hebt in online videomarketing. 
 

Wat bieden wij? 
Je komt terecht in een leuk team met enthousiaste collega’s bij een ambitieus groeiend bureau. Er ligt 
een uitdagende functie voor je, in een informele werksfeer. Met mogelijkheden om door te groeien. 
Bij NetwerkZes zetten we ons maximaal in voor onze projecten, maar we zorgen dat er ook ruimte is 
voor gebakken eitjes tijdens de lunch en uitstapjes naar film en theater. Ons kantoor zit vlakbij Station 
Amersfoort Schothorst en aan de A1.  Salaris is marktconform en periode in goed overleg. 
 

Ben je geïnteresseerd in deze functie?  
Mail dan je CV en motivatiebrief naar: ikwildieleukebaan@netwerk6.nl En vergeet vooral niet je 
projecten mee te sturen, waar je trots op bent! 


