Sociale boer(in) gezocht!
8 - 24 uur De ideale freelance functie!

Ben jij een TikTok topper? Kent Instagram voor jou geen geheimen? Leef je voor de likes? Is het antwoord volmondig ja,
dan zoekt Farm Media jou! Wij zijn het snelst groeiende mediabedrijf in de agrarische sector en specialiseren ons in social
media. Toonaangevende nationale en internationale bedrijven ondersteunen we bij hun sociale media activiteiten door het
maken van content, posts en rapportages.

Voor uitbreiding van onze activiteiten
zoeken we enthousiaste collega’s
die het leuk vinden om op sociale
media actief te zijn en zo mee te

Wat vragen wij

Wat bieden wij

•

18 tot 88 jaar

•

•

Goede kennis van sociale media

functie waar je al je

(Facebook, Instagram, TikTok,

creativiteit in kwijt kunt

helpen bouwen aan sterke merken.
Deze functie geeft je veel vrijheid en
flexibiliteit waardoor het ideaal is te

LinkedIn, etc.)
•

en kennis van de agrarische sector is
een pré, net als kennis van platforms
als Facebook, Instagram, LinkedIn en
TikTok.

•

video voor een agrarisch publiek
•

Veel kansen om te groeien
in de wereld van media &

8 tot 24 uur per week

marketing

beschikbaar
•

Werken in de allermooiste
sector: de landbouw!

overweg kan met tekst, foto’s en

combineren met een studie of andere
werkzaamheden. Een voorliefde voor

•

Creatieve geest die goed

Een uitdagende en flexibele

•

Beloning op basis van

Kennis van grafisch design, foto-

achtergrond, kennis en

en videobewerking is niet vereist

prestatie

maar heeft wel de voorkeur

Over Farm Media
Wij zijn een toonaangevend mediabedrijf in de agrarische sector. We helpen
klanten met hun sociale media activiteiten en contentcreatie. Dit zijn nationale en
internationale machinefabrikanten, adviesbureaus, mechanisatie- en loonbedrijven
en agrarische ondernemers. Farm Media is gevestigd in Flevoland en werkt in heel
Nederland en daarbuiten.

Meer informatie
Farm Media B.V. Niels van der Boom
niels@farmmedia.nl - 06 – 46 69 46 36 - www.farmmedia.nl
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