
Maak de maritieme en transportindustrie zichtbaar als medewerker 
social media bij Maritime Filming Group!

In verband met uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de 
functie:

MEDEWERKER SOCIAL MEDIA (24-40 UUR PER WEEK)

Wie zijn wij?
Maritime Filming Group is een toonaangevend bedrijf in de maritieme en transportindustrie, 
gespecialiseerd in het maken van indrukwekkende foto’s en videoproducties met behulp van 
drones. Gevestigd in Ridderkerk, Nederland, werkt het team voor de grootste spelers in de 
branche om de schoonheid en de kracht van de maritieme wereld te tonen. Met een grote 
passie voor het vak en een gedreven team van professionals streeft Maritime Filming Group 
ernaar om de hoogste kwaliteit te leveren en klanten te verblijden met adembenemende 
beelden. Laat je meevoeren door de pracht van de maritieme wereld en ontdek hoe Maritime 
Filming Group de industrie op een nieuwe manier laat zien.

Wat ga je doen?
Als onze social mediamedewerker ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren 
van social mediastrategieën die de merkbekendheid en betrokkenheid verhogen van onze 
klanten in de maritieme en transportsector. Samen met het team ga je hoogwaardige content 
creëren, waaronder prachtige foto’s en beelden gefilmd met onze drones, om de expertise van 
onze klanten te tonen.

Wat zijn je belangrijkste verantwoordelijkheden?
 » Ontwikkelen en uitvoeren van doeltreffende social mediastrategieën;
 » Creëren van hoogwaardige content samen met het team;
 » Volgen en analyseren van social media-prestaties om de successen van onze klanten te 
meten;

 » Blijven leren en up-to-date blijven over de nieuwste social mediaontwikkelingen;
 » Bouwen van een actieve en enthousiaste community en adequaat en professioneel 
reageren op klantenvragen;



Wat wij vragen?
 » Bewezen ervaring als medewerker social media of een vergelijkbare rol;
 » Uitstekende kennis van social media-platforms: Facebook, Instagram, LinkedIn en TikTok;
 » Uitstekende schrijf- en communicatievaardigheden (Nederlands en Engels);
 » Sterke teamspeler met het vermogen om samen te werken;
 » Passie voor de maritieme en transportindustrie is welkom, maar geen vereiste;
 » Ervaring met Adobe Photoshop, Illustrator en InDesign;
 » Woonachtig in Zuid-Holland;

Wat wij bieden?
 » Een marktconform salaris, gebaseerd op je kennis en ervaring;
 » Een dynamische baan in een kleine, informele organisatie met directe lijnen;
 » Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 » Lunch van de zaak;
 » Jouw werkuren zijn flexibel naar eigen wens in te delen;
 » De vrijheid om mee te denken en verbeterprocessen door te voeren;

Solliciteren?
Als jij klaar bent om deel te nemen aan dit avontuur en een echte impact wilt maken in de 
maritieme en transportindustrie, stuur dan snel je CV en motivatiebrief naar
info@maritimefilminggroup.com onder vermelding van de vacaturenaam.

Mocht je nog verdere vragen hebben, neem dan contact op met Sander Frederiksen en André 
Sijbrands op telefoonnummer 0180-472545 / 0634843096 of stuur een e-mail naar
info@maritimefilminggroup.com.


