vacature

CONTENT
CREATOR

40 UUR | WARMOND

Functie
Voor TennisDirect zijn we op zoek naar een
enthousiaste en creatieve content creator.
Ben of ken jij onze nieuwe collega die gek is
van sport en onze content naar een hoger
niveau tilt?
TennisDirect is onderdeel van Passa Sports.
De bekendste labels van Passa Sports zijn
RunningDirect, VoebalDirect, HockeyDirect
en IndoorDirect, die je misschien wel kent
van partnerships met o.a. de KNLTB,
Voetbal.nl, KNKV, NHV en de KNHB.
Wil jij meedenken hoe wij TennisDirect in
alle uitingen op een toffe manier kunnen
presenteren? Vind je het leuk om met een
fotocamera op pad te gaan en gave shoots te
doen? Stroomt de creativiteit door jouw aderen
en kan je niet wachten op aan de slag te gaan
met unieke contentcreatie voor de leukste
sport die er is? Lees dan gauw verder!

Werkzaamheden
Als visuele storyteller ben jij verantwoordelijk
voor het creëren, ontwikkelen en editen van
content op ons platform en alle uitingen
daaromheen. Denk daarbij aan o.a. content voor
op onze website, in onze nieuwsbrieven, op
onze social kanalen en bij onze winkels.

Daarnaast voldoe jij aan het volgende
geschetste profiel:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Het ontwikkelen van een contentplan
rondom een nieuwe collectie,
sportmoment of actie.
Het regelen van samples, locatie, modellen
en visagie voor een shoot;
Shooten en editen van foto en video
content;
Ontwikkelen van templates waarin
collega’s eenvoudig jouw gemaakte
content kunnen toepassen.;
Meedenken hoe we de bestaande content
op ons platform naar een hoger niveau
kunnen tillen;

Profiel
Jij bent natuurlijk een tennis liefhebber en
je bent daarnaast creatief, vernieuwend,
zelfsturend en hebt een commerciële instelling.
Jij weet als geen ander hoe je de identiteit van
een merk kunt doorvertalen naar verrassende
en unieke content.

Passa Sports B.V.
Veerpolder 32 2361 KW Warmond T 0252-200014
Gantelstraat 14 5145 PH Waalwijk T 0416 – 652803

Je hebt minimaal MBO4 werk- en
denkniveau;
Je kunt goed met een camera overweg;
Ervaring met video is een pré;
Je organisatie skills zijn goed ontwikkeld;
Je bent bekend met Adobe CS
programma’s ;
Je kunt goed werken onder druk en van
deadlines krijg jij geen stress

Wij bieden jou
Je komt te werken in een jong, sportief team
binnen een leuke, groeiende organisatie waar
veel ruimte is voor eigen initiatieven.
•
•
•

Leuke collega’s in een sportief bedrijf
Een goed salaris, 24 vakantiedagen en een
goede pensioenregeling
25% personeelskorting op meer dan
10.000 sportartikelen

Interesse?
Heeft deze vacature jouw interesse gewekt?
Scoor een uitnodiging voor een gesprek door
je motivatie en cv te sturen naar onze HRManager: Tessa.vanhelvert@passasports.com

