Vlotte Content Creator voor 24-36 uur per week
Als Virtual Assistant met een groot talent voor content creatie ben jij de creatieveling
van Virtual Heroes. Als content creator ben je voornamelijk bezig met tekst en beeld.
Jij schudt vlotte teksten zo uit je mouw en bent visueel ingesteld.
Jij zorgt ervoor dat informatie die onze klanten online willen verspreiden er strak
uitziet. Niet alleen de vorm, maar ook de inhoud. Je redigeert en schrijft
blogberichten, nieuwsbrieven en social media posts, maar bewerkt ook video’s en
maakt plaatjes van beelden. Maar ook het maken van een contentplan en planning
en het inplannen van de content laten we met een gerust hart aan jou over. De juiste
mix van inhoud en vorm zorgt ervoor dat onze klanten gezien worden online.
Je bent een harde werker en kan je goed focussen. Waar een ander moeite heeft
met d-tjes en t-jes, word jij blij van het spelen met taal. Je hebt gevoel voor vorm en
weet voor iedere klant iets moois te creëren. Je oog voor detail uit zich ook in je
interesse in fotografie: een mooi plaatje schieten kunnen we wel aan jou overlaten.
Wat doet Virtual Heroes?
Wij worden blij van tevreden klanten. We zetten net dat ene stapje extra om onze
klanten verder te helpen en te ontzorgen. Onze klanten zijn online ondernemers die
verder willen groeien en daarbij ondersteuning nodig hebben. Een buddy. We richten
hun e-mailmarketing in, houden websites bij, schrijven content voor blogs en social
media en richten webinarsystemen in. Maar we zorgen er ook voor dat online
leeromgevingen staan als een huis en nieuwsbrieven met regelmaat verzonden
worden. En dat hetgeen de wereld ingeslingerd wordt, er strak en eenduidig uitziet.
Dat kan natuurlijk alleen maar met de juiste mensen in ons team.
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Jouw rol binnen Virtual Heroes
We werken dagelijks aan de online zichtbaarheid van onze klanten. Daarbij willen ze
alles kunnen uitbesteden, zodat zij daar niet meer over na hoeven te denken.
Daarom zoeken we iemand die als geen ander weet hoe de klant beter zichtbaar kan
worden, maar ook een passie heeft voor tekst en beeld.
Je start je dag bijvoorbeeld met een overleg met de Online Business Manager waarbij
jullie bespreken welke content er gemaakt moet worden voor een klant.
Daarna ga je aan de slag met uitwerken van wat ideeën daarvoor. Daarna schrijf je
een blog voor Virtual Heroes (je werkt natuurlijk ook aan onze online zichtbaarheid)
over efficiënt werken. Nadat je je e-mail hebt gecheckt ga je lekker lunchen met je
collega’s en praat je ze bij over je drukke weekend.
Na de lunch ga je aan de slag met de opmaak van de social media posts voor een
grote klant. Als je daarmee klaar bent plan je nog wat berichten in voor een andere
klant op Instagram en Facebook. Hierna help je een collega even op weg, waarna je
een blog op een website plaatst en geschikt beeld erbij zoekt. Je pakt meteen
proactief even wat andere wijzigingen mee op de site.
Richting het einde van je werkdag zet je alles klaar om nog wat mooie foto’s te
maken voor social media. Het licht is zo mooi, dat je die kans niet voorbij wil laten
gaan. Als de foto’s gelukt zijn, sluit je af en spring je op de fiets om wat te drinken op
het terras. Verdiend!
Jouw toekomstige collega’s
We werken momenteel bij Virtual Heroes met 7 mensen (maar we zijn op zoek naar
meer collega’s!). Je werkt intensief samen met een online business manager, emailmarketingspecialist/systeemheld en een office manager. Geen dag is hetzelfde.
Want van te vastgeroeste patronen word jij niet gelukkig. Toch?
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Jouw profiel
• Je bent een aanpakker en niet gevoelig voor stress.
• Je hebt een goede kennis van Office, Kennis van Adobe Photoshop, Illustrator
en Indesign.
• Je kent de basisbeginselen van SEO.
• Je schrijft foutloos Nederlands.
• Je begrijpt het principe van online marketing.
• Je kunt eenvoudige video’s en foto’s bewerken.
• Je weet je weg te vinden in Wordpress en kan eenvoudige html toepassen.
• Social media is voor jou een open boek.
• Je houdt van droge (en soms zwarte) humor en bent gezellig …;).
Dit bieden we jou
• Een leuke baan in een enthousiast, ambitieus en betrokken team.
• Een gezellig kantoor op een prachtige locatie in Breda.
• De ruimte om naast jouw expertise, je online marketingkennis te verbreden.
• Veel ruimte voor eigen ideeën en initiatief.
• Het vertrouwen om jouw eigen ideeën uit te werken.
• Een startsalaris tussen de €2100 en €2350 op basis van ervaring en kennis
(obv 40 uur FT).
• Een goede pensioenregeling.
• Leuke arbeidsvoorwaarden waaronder gezellige teamuitjes.
Met de juiste mensen op de juiste plek verzet je bergen. Het beste team bestaat voor
ons uit een ideale mix van verschillende mensen met ieder hun eigen kracht. Ieder
draagt zo op zijn eigen manier een steentje bij. Wat wordt jouw toegevoegde
waarde?
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