
Wanted: Community Manager / Social Producer (32u)  

Wie zijn wij?  
3sixtyfive is een influencer marketing agency. Wij ontwikkelen digitale strategieën, concepten en 
campagnes waarin bloggers, vloggers, Instagrammers of Snapchatters een belangrijke rol spelen.  
Daarbij beheren wij ook vaak de social media presence van onze opdrachtgevers.

Innovatie staat bij ons centraal. Dus gaan wij iedere keer weer voor de ideale mix van strategie, 
creativiteit en technologie om de doelstellingen van onze opdrachtgevers te realiseren. Op deze 
manier maken wij ons werk future-proof en lopen wij voorop in de markt.

Taken en verantwoordelijkheden  
Je bent verantwoordelijk voor community management en het realiseren van alle social media 
content. Binnen de (huisstijl)richtlijnen van onze opdrachtgevers weet jij briljante merkgerelateerde 
content te produceren. Als onderdeel van het team help je daarnaast ook mee met het bedenken 
en uitwerken van innovatieve merkactivaties, gebaseerd op wat de fanbase leuk vindt en wat het 
merk graag wil vertellen.  

• Community management bestaande uit: Conversatie management en content creatie (visual 
design, copywriting) incl. regie en beheer over contentkalender 

• Visual Design van concepten en activaties
• Ontwikkeling van content strategieën 
• Dagelijks contact met opdrachtgevers over social media activiteiten 
• Aanvulling en versterking van influencer marketing campagnes en -programma’s

Gewenste ervaring en kwalificaties  
Onze Social Producer / Community Manager is een aanpakker en doet het goed binnen een 
ondernemende cultuur en (beetje gek) team. Met jouw talent en inzet weet je content en projecten 
op topniveau te realiseren. Je hebt ervaring met onder andere Photoshop, Illustrator en Indesign. 
Dat jij de dynamiek van social en realtime marketing begrijpt vinden wij belangrijker dan jarenlange 
ervaring. 

• HBO+ werk- en denkniveau 
• Minimaal 2 jaar community/content management ervaring aan bureauzijde 
• Aantoonbare ervaring en inhoudelijke kennis met sociale platformen en -technologieën
• Communicatief en creatief sterk en productief ingesteld 
• Goed met tekst en perfecte beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (<3 grammar 

nazi’s & taalpuristen) 
• Ervaring met onder andere Photoshop, Illustrator en Indesign 
• Absoluut stressbestendig: Als aanpakker schrik je niet van tegenslag en heb je een hoge dosis  

oplossend vermogen 
• Je gaat altijd voor teamwork en neemt de lead waar nodig
• Nice to have: Video productie en/of editing skills 

Werken bij 3sixtyfive 
Dat betekent werken in een inspirerende werkomgeving op het mooiste plekje van Haarlem met 
gedreven collega’s, uitdagende trajecten, mooie merken en een prettige sfeer.  
Wij werken voor aansprekende (inter)nationale merken als o.a. Toyota, Rabobank, Little Tikes, 
Hogeschool Utrecht, BABY born & Love Is…
 
Interesse? Stuur dan je CV en motivatie naar john@3sixtyfive.co t.a.v. John Meulemans. 
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