vacature

MT MediaGroep BV boeit en bindt zakelijke beslissers en
helpt klanten leads te genereren, hun (merk)bekendheid te
vergroten en hun marktbewerking te versnellen. We doen dat
via onze eigen merken (Sprout, Management Team en
BesteBusinessEvents) en via producten en merken die we
maken voor en met onze klanten.
Zo bouwen we samen met Rabobank aan het snelgroeiende
en inmiddels grootste startersplatform van Nederland:
ikgastarten.nl. Met ruim 200.000 unieke bezoekers per maand
en 55.000 nieuwsbriefabonnees is ikgastarten.nl hét
schoolvoorbeeld van succesvolle contentmarketing.

Voor ikgastarten.nl zijn wij op zoek naar een

Senior redactiecoördinator (m/v)
voor 12 tot 16 uur per week
Je belangrijkste taak?
Het leven van startende ondernemers makkelijker, leuker en succesvoller maken
met relevante, betrouwbare, toegankelijke en activerende content.

Wat we zoeken
We zoeken een senior en ervaren redacteur met coördinerende kwaliteiten, een visie op
ondernemerschap en met kennis van en ervaring met moderne content maken (tekst, video,
infographics, etcetera). SEO is zeer belangrijk, net zoals een vlotte en concrete schrijfstijl.








Je begrijpt ondernemers - bent er zelf misschien een - en hebt een groot netwerk bij
ondernemers
Je houdt van de combinatie van coördineren, freelancers aansturen en zelf schrijven.
Je volgt trends in content en begrijpt hoe je content kunt verrijken met graphics, tabellen,
video’s, quotes en aantrekkelijk beeld
Je werkt zeer zelfstandig, bent snel van begrip, kort van stof, helder in communicatie
(mondeling en schriftelijk)
Je kunt goed plannen en mist geen deadline
Je hebt ervaring in het werken met freelancers en bent een kei in heldere briefings
Je vak is contentmarketing. Je houdt van sparren met klanten en bent nieuwsgierig naar het
resultaat van je content (analytics, conversie).
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Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met SEO-schrijven
Je weet wat het is om in een klein team te werken. En dat je dus soms ook gewoon even een
bestaand artikel moet tweaken of een dooie link fixen

Waar je terecht komt
IkGaStarten wordt gemaakt door een klein, enthousiast team van de Rabobank en de
contentprofessionals van MT MediaGroep. Jij wordt onderdeel van het team bij MT MediaGroep.
Wij bieden je een team van leuke, betrokken en kundige collega’s om mee samen te werken aan
impactvolle mediamerken. We sturen op output en geven jou de ruimte om zelf beslissingen te
nemen en je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, daar hoort vanzelfsprekend een
opleidingsprogramma en on-the-job coaching bij.
De werksfeer durven we gerust uitstekend te noemen. We gaan rechtdoorzee met elkaar om,
iedereen kan lekker zichzelf zijn, en successen vieren we graag met elkaar. Je werkplek bevindt zich
in een fijn industrieel kantoor in de Kauwgomballenfabriek in Amsterdam, waar we goeie koffie
schenken, een lekkere en gezonde gezamenlijke lunch genieten en geregeld samen leuke dingen
doen (borrels, BBQ’s en een onvergetelijk kerstuitje).
Interesse?
Stuur een korte motivatie plus CV naar ewald@mtmediagroep.nl.
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