Vacature
Creatief communicatie
medewerker
Ben jij creatief en durf je te zeggen wat je denkt?
Dan zijn we op zoek naar jou als creatief communicatie medewerker om het EUclaim marketing team te
versterken.
We denken out of the box maar we zijn bloedserieus als het aankomt op het neerzetten van pakkende content.
Ben jij dat ook?
Als creatieve communicatie medewerker schuw je het niet om eigen ideeën aan te dragen en uit te voeren. Jij
vindt het leuk om met social media en (video) content bezig te zijn.
Je snapt wat je met Illustrator, Photoshop en Premiere Pro kunt doen en je hebt hier ook ervaring mee.
Wie zijn wij?
EUclaim is een internationale organisatie die Europese vliegtuigpassagiers helpt bij het verkrijgen van een
vergoeding na vluchtproblemen. Er heerst een informele sfeer in de organisatie, je bent geen nummertje en
zelfontwkkeling staat centraal.
Wat ga je doen?
Als communicatie medewerker draai jij je hand niet om voor het opstellen en uitvoeren van de content planning,
bedenk je nieuwe initiatieven en zet je dit samen met de marketing manager uit. In deze creatieve functie hou je
je voornamelijk bezig met;
- Het bijhouden en vormgeven van alle social media kanalen;
- Het scripten, vormgeven en editen van video content;
- Het schrijven van artikelen en blogs voor de website;
Wat kun jij van ons verwachten?
Het gaat om een fulltime functie (40 uur) met een salaris tussen de €1900,- en €2500,-, met marktconforme
arbeidsvoorwaarden, reiskostenvergoeding, laptop, etc. etc. Moeten we je echt overtuigen hiermee? Wij noemen
liever:
Dat we een gezellige werkplek hebben in Arnhem centrum waar je mening ertoe doet. ‘Samen’ is voor ons
belangrijk, dit zie je terug in de sociale momenten op de werkvloer. Ook zetten we regelmatig de bloemetjes
buiten met leuke personeelsactiviteiten. Door Corona is dit deels achterhaald maar we zijn postitief gestemd over
de toekomst.
Wat vragen wij van jou?
- HBO werk en denkniveau (studierichting marketing of communicatie);
- Ervaring met Premiere Pro, Illustrator en Photoshop is een pre;
- Ervaring met het editen van animatie video’s is een pre;
- Dat je assertief, creatief en proactief bent;
- Het goed beheersen van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is een pre;
En bovenal dat je een initiatiefnemer bent, die graag eigen ideeën aandraagt.
Heb je interesse of nog vragen over deze functie?
Heb je een vraag over de functie? Neem dan contact op met Chantal Just de la Paisieres
E-mail: cjustdelapaisieres@euclaim.nl
Stuur je CV en een duidelijke motivatie (het mag in de vorm van een video) waarom jij bij EUclaim wilt
werken naar marketing@euclaim.nl.

