Vacature Content Creator - 36-40 uur p/w

Buro Bros zoekt een Content Creator (fulltime, 36-40 uur per week).
Wie zijn wij?
Wij zijn Buro Bros, een jong bedrijf dat social content maakt. Onze specialiteit is het creëren
van social content t.b.v. advertising. Denk hierbij aan conversiegerichte (animatie) video’s en
static designs die een product of service uitleggen. Deze creatives worden ingezet op
Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat en TikTok als paid media assets. Verder
ontwikkelen we ook YouTube-formats, videoclips en andere vormen van online content. We
werken veel samen met start- en scale-ups, wat een heel toffe dynamiek geeft. Zo maakten
we creatives voor bedrijven als Swapfiets, nuud en Veloretti in hun beginfase.
Naast het creëren van content ontwikkelen we maatwerk WordPress websites (o.a. voor
Miss Montreal, 123inkt en Herman van Veen) en zijn we als marketing partner betrokken bij
een aantal festivals en clubconcepten (o.a. Deventer Stadsfestival, Rooskleurig Festival en
40UP). We werken in een klein en hecht team en doen het echt samen. We hebben een
kantoor in Amsterdam en vanaf 1 maart 2022 ook een kantoor in Hilversum.
Wie ben jij?
●

Je hebt minimaal HBO-denkniveau;

●

Je bent creatief en design-minded;

●

Je werkt overzichtelijk en punctueel en leert snel;

●

Je hebt affiniteit met/kennis van (de nieuwste ontwikkelingen op) social media;

●

Je kunt zelfstandig werken;

●

Je hebt ervaring met:
○

Adobe After Effects

○

Adobe Premiere

○

Adobe Photoshop

○

(ervaring met InDesign en Illustrator is een pre)

○

(zelf kunnen fotograferen en/of filmen is een pre)

Buro Bros - vacature Content Creator - pagina 1
26 januari 2022

Vacature Content Creator - 36-40 uur p/w

Wat ga je doen?
●

Je creëert (animatie) video’s en static images die door bedrijven als social ads
worden ingezet. Je bent hierbij betrokken in het hele creatieve proces, van het
bedenken van het concept tot de uitwerking hiervan;

●

Je creëert socials assets voor festivals en artiesten;

●

Je denkt conceptueel mee bij het ontwikkelen van campagnes;

●

Je bent op content-shootdagen aanwezig om creatief mee te denken;

●

Je werkt nauw samen met co-founder en creative producer Jochem.

Wat bieden wij?
●

Een fijne en informele werksfeer;

●

Veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit;

●

Werken voor de tofste en snelst groeiende merken van Nederland;

●

Een combinatie van thuiswerken en werken op ons kantoor in
Amsterdam of Hilversum;

●

Goede secundaire voorwaarden zoals 25 vakantiedagen en diverse teamuitjes;

●

Een marktconform salaris + reiskostenvergoeding.

Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij onderdeel uitmaken van ons team? Stuur
dan een korte motivatie + je CV naar Jochem via jochem@burobros.nl en we nemen zo snel
mogelijk contact met je op.
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