
VACATURE

SOCIAL PRODUCER
 
OVER VICE
VICE (www.vice.com) is een van de snelst groeiende jonge mediamerken ter wereld. Het bestaat uit een verzameling van 
fanatieke, jonge en creatieve schrijvers, art directors, fotografen en regisseurs, die actief zijn in de productie en distributie van 
tijdschriften, websites, entertainmentprogrammering, films, dvd’s, boeken, events en muziek.

SOCIAL PRODUCER - M/V, FULLTIME (40 UUR P/W) 
Het doel van jouw rol als social producer is de websites van VICE en de bijbehorende sociale kanalen te laten groeien. Je plaatst 
niet alleen links naar content van alle VICE-mediakanalen op de bijbehorende sociale netwerken, maar begrijpt ook de bijbeho-
rende tone of voice, zodat je in staat bent om slimme begeleidende teksten te schrijven, passend bij de betreffende kanalen. Je 
plant en monitort content, en je analyseert en optimaliseert de verschillende uitingen. Ook heb je ervaring met de huidige grote 
sociale netwerken en weet je hoe je socialmarketingtools in moet zetten. 

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Het managen van de contentkalender voor alle content die ingepland wordt op de verschillende sociale kanalen, 
 geoptimaliseerd op basis van productieschema’s en real-time statistieken. 
• Het vertalen van content naar de eigenschappen van de sociale kanalen, zodat het perfect aansluit bij wat
 VICE-lezers graag zien en lezen. 
• Het selecteren van goed beeld om content te ondersteunen en de effectiviteit te vergroten (zoals interactie en
 traffic naar de site). 
• Het creëren en ontwikkelen van nieuwe social content en campagnes voor onze doelgroep, met als doel om onze
 sociale kanalen te laten groeien.
• Het coördineren van de creatie van platform-specifieke uitingen in samenwerking met onze studio en productieteams. 
• Het coördineren van advertising op facebookposts, waarbij je identificeert welke posts goed presteren of potentie
 hebben onder de doelgroep. 
• Het opstellen en delen van een performance-developmentrapport voor de betreffende website(s).
• Het monitoren van externe nieuwsbronnen en sociale netwerken en het waarschuwen van de redactie in het geval
 van brekend nieuws of potentiële onderwerpen. 
• Het identificeren en verifiëren van media die door de doelgroep gedeeld wordt op momenten van
 nieuwswaardige gebeurtenissen. 
• (Eventueel) het beheren van de nieuwsbrief van de betreffende website(s).

EISEN
• Je hebt een afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding.
• Je bent gewend om te werken aan verschillende projecten tegelijkertijd.
• Je bent gewend om te werken onder tijdsdruk.
• Je schrijft en vertaalt foutloos Nederlands en Engels. 
• Je bent creatief, analytisch ingesteld, nieuwsgierig, geïnteresseerd en durft met originele ideeën te komen.
• Je hebt (professionele) kennis van en ervaring met alle actuele sociale netwerken.
• Je hebt enige ervaring met beeldbewerkingsprogramma’s.
• Je hebt een enorme affiniteit met de inhoud van de betreffende website(s).
• Je bent verschrikkelijk aardig en maakt hilarische grappen.

Stuur voor 5 augustus 2015 je CV en een uitgebreide motivatie per mail naar nlhr@vice.com. Vermeld als onderwerp: “Sollicita-
tie Social Producer”. Bij interesse wordt er contact met je opgenomen.
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