Wist je dat miljarden eenmalig-gebruik wegwerpverpakkingen elk jaar het milieu vervuilen? Ben jij klaar om je
handen schoon te maken en je aan te sluiten bij het Ozarka-team om ons te helpen het milieu te redden!
Ben jij een Social Media en Content Manager die in staat is ons social media beleid op te zetten? Als Social
Media en Content Manager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van de
social mediastrategie, –kanalen en coherente huisstijl van Ozarka. Je houdt je o.a. bezig met het ontwikkelen
van een strategie om een maximaal bereik op de social mediakanalen te genereren, waarbij je natuurlijk keuzes
maakt welke kanalen en content je het beste en wanneer binnen de gestelde budgetten in kan zetten. Maar ook
het onderhouden van contact met externe partijen en zorgdragen van foto’s, video’s en interviews behoren tot
je verantwoordelijkheden.
Voel jij je thuis in een van de meest inspirerende startups van Nederland? Een organisatie waar je het verschil
kan maken voor het milieu? Een organisatie met waar je gevoel van verantwoordelijkheid en het gezamenlijk
willen werken aan een missie wordt gedeeld?
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en hopen dat je zo snel mogelijk aan boord komt!
Voor onze “Sparkle Jar” in Oostzaan zoek wij een:

Social media en content manager

Uren in overleg
Ons bedrijf
Ozarka gaat het afval probleem te lijf met drie geïntegreerde oplossingen: DeliverZero afhalen en bezorgen,
ARK herbruikbare verpakkingen voor maaltijden, en “Reusables as a Service” organisatie. Dit betekent dat we
wegwerpverpakkingen voor voedsel, die het milieu vervuilen, vervangen door herbruikbare verpakkingen, die
de hoeveelheid afval die jaarlijks gecreëerd wordt drastisch verminderen.
Verantwoordelijkheden:
Naast de bovengenoemde verantwoordelijkheden draag je zorg voor het:
 Ontwikkelen van een contentkalender voor alle sociale mediakanalen;
 Verspreiden van de content op interne en externe kanalen;
 Monitoren en analyseren van de statistieken om de impact van de verspreide content te meten en
strategieën aan te passen;
 Stimuleren van interactie met de doelgroep.
Profiel
 HBO werk- en denkniveau;
 Uitgebreide kennis van social media, zodat je dit project van begin af aan kunt opbouwen;
 Uitstekende kennis Engels; woord en geschrift;
 Uitstekende kennis Nederlands; woord en geschrift;
 Uitstekende en creatieve redactionele schrijfvaardigheden;
 Punctueel en betrouwbaar;
 Creatief, creatief, creatief 
Wat hebben wij te bieden?
Ozarka biedt een salaris passend bij de functie. Daarnaast bieden we je een open en ondersteunende
omgeving, geleid door ervaren management met duidelijke verwachting. Maar ook een gevoel van trots en
voldoening dat je een onderdeel vormt van een van de meest inspirerende startups van Nederland!
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel stuur dan je motivatie en CV via de website:
Werken bij Ozarka
Bedrijfsinformatie:
Meer informatie is te vinden op: Milieuvriendelijke maaltijd verpakkingen | Ozarka.nl
Acquisitie n.a.v deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

