
elbkind – wij brengen gesprekken op gang 
elbkind is een communicatiebureau met vestigingen in Hamburg en Berlijn. Onze campagnes 
zijn digitaal gedreven, brengen gesprekken op gang, leiden tot aanbevelingen en trekken de 
aandacht. Wij begeleiden onze klanten hierbij competent en op authentieke wijze door de 
digitale wereld en staan hen continu ter zijde. 

Voor een van onze klanten, een premium autofabrikant, zijn wij per direct voor onze vestiging 
in Berlijn op zoek naar een: 

Junior social media manager (m/v) in voltijd 

Heb je reeds ervaring als social media manager en heb je in die tijd niet alleen grandioze 
postings geschreven en overzichtelijke rapportages opgesteld, maar ook de een of andere 
lastige situatie opgelost? Ben je bovendien op de hoogte van wat er binnen de automotive 
branche speelt en ben je enthousiast over automerken? Dan ben je bij ons aan het juiste 
adres! 

Jouw taken:

•	 Redactionele verzorging van de Nederlandse social media-kanalen 
•	 Advisering van de klant omtrent alle relevante vragen over de dagelijkse gang van 

zaken binnen het social web 
•	 Advisering bij strategische vragen over de bestaande social-media-profielen en -

kanalen 
•	 Kwaliteitsborging van content 
•	 Social-media-monitoring en -reporting, opstellen van overzichten, analyses en 

interpretatie van gegevens 
•	 Creëren van content in samenwerking met de hoofdredactie en de conceptafdeling 

Jouw profiel:

•	 Moedertaal: Nederlands 
•	 Zeer goede beheersing van de Duitse en/of Engelse taal 
•	 Met succes afgeronde HBO-opleiding binnen de vakgebieden marketing, 

communicatie, journalistiek of vergelijkbare vakgebieden 
•	 Ervaring op redactioneel gebied 
•	 Minimaal één jaar ervaring binnen de klantenservice op het gebied van social media bij 

een communicatiebureau 
•	 Ervaring op het gebied va online-media en een passie voor social media 
•	 Ervaring in het opstellen van communicatiemaatregelen en campagnes en monitoring 

en reporting 
•	 Gefundeerde ervaring op het gebied van online-marketing en redactieplanning 
•	 Goede kennis van Office-programma’s 
•	 Hoog kwaliteitsbewustzijn 

Wij bieden:


•	 Interessante projecten voor internationale Blue-Chip-klanten 



•	 Door innovatie gedreven koppeling van online, offline, social web en klassieke media 
voor campagnes met wow-effect 

•	 Platte hiërarchieën, getalenteerde en gemotiveerde collega’s 
•	 Bijscholing, teamevents, tafeltennis in één van de Europese metropolen 

Een betrouwbare, teamgerichte en consciëntieuze werkwijze stellen wij voorop. Net als 
eigen initiatief en een onconventionele, creatieve manier van denken. 

Als je aan deze voorwaarden voldoet, stuur ons dan je sollicitatie. Wij kunnen elkaar dan 
wellicht tijdens een kop koffie beter leren kennen. Jij kunt al jouw vragen aan ons kwijt en wij 
vragen jou ook de oren van het hoofd. 

elbkind biedt een creatieve, jonge werkomgeving en talloze bekende klanten. Wij zien je 
sollicitatie incl. salarisverwachting graag tegemoet. Stuur deze via e-mail naar 
jobs@elbkind.de of via de post naar: 

 elbkind GmbH  
 Michelle Pierau  
 Pinnasberg 47 
 D-20359 Hamburg 

 Wij zien je reactie met belangstelling tegemoet! 

mailto:jobs@elbkind.de

