Friendly Fire B.V.
Wingerdweg 4 • 1031 CA • Amsterdam
The Netherlands • +31(0)20 2401 001

Friendly Fire is op zoek naar een Jr. Social Media Manager voor 16-20 uur
per week (m/v/x) binnen de afdeling boekingen:
Als jr. social media manager ben je onderdeel van de afdeling boekingen van Friendly Fire. Met
jouw kennis, ideeën en ervaring til jij de online kanalen van het bedrijf naar een hoger niveau.
Een uniek kijkje in de keuken bij een creatief en ambitieus bedrijf!
Friendly Fire wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent,
waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en naar je ideeën.
Je werkzaamheden omvatten onder andere:
• Je beheert de social media kanalen van Friendly Fire; maakt en verzamelt content;
• Je zorgt voor een dagelijkse social media planning gericht op de artiesten uit het roster,
maar ook gericht op de diverse werkzaamheden van de andere afdelingen;
• Je bewaakt de tone-of-voice en visuele identiteit van Friendly Fire, maar zoekt ook naar
verbeteringen;
• Je werkt nauw samen met de boekers en bent ook op de hoogte van het roster;
• Je schrijft stelt mailings samen richting onze relaties;
• Je helpt artiesten waar nodig en mogelijk met hun artwork voor shows en tours;
• Websitebeheer: het bijhouden van artiesten- en showinfo op onze website;
Je profiel:
• Je hebt ervaring met Adobe Creative Cloud (Photoshop en Premiere Pro zijn pré);
• Je werkt nauwkeurig en zorgvuldig; je denkt twee keer na voor je op ‘publish’ of ‘send’
drukt;
• Je hebt ervaring in zelfstandig werken;
• Je hebt affiniteit met/kennis van (de nieuwste ontwikkelingen op) social media;
Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren, ook als zij niet volledig voldoen aan alle functieeisen.
Onze voorwaarden:
• De startdatum is februari 2022, maar flexibel indien nodig
• Je bent minimaal 16 uur per week beschikbaar, en max 20 uur per week;
Wat bieden wij?
• Erg veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit;
• Een prettige en informele werksfeer;
• Salaris conform de culturele sector.
• Aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden (e.g. gratis toegang tot concerten en
festivals).
• Een baan die mede gevormd wordt door jouw eigen doelen en wensen;
Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij onderdeel uitmaken van Friendly Fire? Dan
nodigen we je graag uit om te solliciteren op deze functie. Dit kan tot uiterlijk 17 januari.
Voor informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Bianca
Sno. Direct solliciteren mag ook: mail je brief incl. CV naar b.sno@friendly-fire.nl.
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