Vacature Content Producer (fulltime)
Square Fruit groeit! En daarom zijn we op zoek naar versterking in de vorm van een Content
Producer. Als Content Producer ben je onze onmisbare spin in het web. Je bent een
organisatorische duizendpoot die graag gestructureerd werkt en niet bang is voor een
uitdaging.
Over je functie
Als Content Producer hou jij je binnen Square Fruit bezig met het organiseren van audiovisuele
producties: je zorgt voor de benodigde faciliteiten, materialen en mensen. Je bent daarbij zowel
organisator als budget- en tijdbewaker. Op basis van het concept en de briefing stel je een
productieschema op. Aan de hand van dat schema regel je alles wat nodig is om de productie
tot stand te laten komen. Denk aan het regelen van locaties, figuranten en props. En loopt iets
anders dan voorzien? Dan los je het op omdat je vindingrijk bent en wel van een uitdaging
houdt. In deze rol heb je veel contacten met verschillende partijen, zowel intern als extern.
Tevens voert de Content Producer administratieve werkzaamheden uit die horen bij de
productie.
Over jou
Je krijgt energie van een gezellig drukke werkomgeving, van deadlines die je weet te kloppen en
van mooie projecten die je weten uit te dagen. Je hebt relevante werkervaring en social media
(advertising) kent geen geheimen voor je.
Verder beschik je over de volgende competenties:
- Stressbestendigheid, er wordt van je verwacht dat je binnen een bepaalde tijd en met een
beperkt budget een productie realiseert. Je bent daarbij van veel mensen afhankelijk;
- Communicatieve vaardigheden, je bent de hele dag van alles aan het regelen. Je bent
doorlopend aan het overleggen en afstemmen. Je hebt de medewerking van allerlei mensen
nodig om je doelen te bereiken;
- Technisch inzicht, je werkt met cameramensen, fotografen en online marketeers samen en
moet in staat zijn hun technische vragen en problemen te vertalen naar praktische of creatieve
oplossingen;
- Organisatorisch vermogen, je moet hoofdlijnen in de gaten kunnen houden en snel kunnen
beslissen. Wanneer problemen ontstaan, moet je die voortvarend kunnen oplossen;
- Zelfstandigheid, je bent verantwoordelijk voor een productie en het bewaken van een budget
en moet in veel gevallen zelfstandig beslissen of initiatief nemen.
Over ons
Square Fruit is een content marketing bureau gevestigd in het centrum van Middelburg. Op dit
moment werken we met acht collega’s samen aan uiteenlopende projecten voor
opdrachtgevers als Maersk Line, Bolton Adhesives (o.a. Bison en UHU), Provincie Zeeland,
Delta, HZ University of Applied Sciences en Omroep Zeeland. Wij bieden een afwisselende
fulltime functie (40 uur) in een dynamische en creatieve omgeving. Wat je gaat verdienen is
afhankelijk van je opleiding en ervaring.
Stuur voor 1 februari 2019 je sollicitatie en CV naar:
Square Fruit BV
T.a.v. Marijntje van Wijk
marijntje@squarefruit.nl
06-36303127
Kijk voor meer informatie op www.squarefruit.nl

