
content strateeg (8-16 uur p/w)

Ben jij in voor een leerzaam en uitdagend avontuur? Wij zoeken een content strateeg die 
aan gaat van het bedenken en maken van inspirerende content. Iemand die mensen 
prikkelt tot reflectie en bewustwording op het gebied van belangrijke levensvragen. 

Je denkt onze online communicatie strategie uit en past deze ook toe op onze kanalen. 
Je werkt samen in een betrokken team met gepassioneerde mensen die persoonlijk op 
elkaar betrokken zijn. Je impact bestaat uit het tot bloei brengen van jongvolwassenen.

We zoeken iemand die... 

- op de hoogte is van de laatste social media trends
- leuke ideeën heeft voor bijvoorbeeld Instagram Live Sessies
- los gaat op TikTok, en interessante partners weet aan te trekken op Linkedin
- diepgaande thema’s op een speelse en interactieve manier weet te brengen
- gevoel heeft voor design en creativiteit met verdieping weet te verbinden.
- ideeën kan omzetten naar concrete campagnes op verschillende kanalen

en oh ja, je mag bij ons ook leren en jezelf als mens en professional ontwikkelen! 

Jouw verantwoordelijkheden

- campagnes ontwerpen en implementeren
- communicatie en contentplanning bedenken en coördineren 
- up-to-date houden en vernieuwen van de website
- spotten van nieuwe trends en daarop in haken



Wie wij zijn 
De Kwekerij is de afgelopen 7 jaar uitgegroeid tot een ware “bloeiplek” voor studenten 
en young professionals. Tijdens onze activiteiten ontmoeten we jaarlijks honderden 
jonge mensen die bewust bezig willen zijn met hun ontwikkeling, zingeving en gezonde 
ambities. Onze missie: jong Amsterdam tot bloei brengen! Bij De Kwekerij plaatsen we 
belangrijke kanttekeningen bij het huidige onderwijssysteem en de manier waarop onze 
maatschappij is ingericht. We dagen mensen uit met verschillende perspectieven hun 
eigen wereldbeeld te verrijken.

Wat wij bieden
We bieden je een uitdagende en creatieve functie binnen een jong, gedreven en creatief 
(kweek)team met verschillende achtergronden en overtuigingen. Je wordt getraind en 
begeleid. Je mag fouten maken en hebt de vrijheid om ideeën te bedenken en tot 
uitvoering te brengen. We hebben een kantoorplek voor je in het hartje van Amsterdam, 
aan de Nieuwe Herengracht.
 
Deze functie start per 1 september. Het aantal uren kunnen we in overleg bepalen. Je 
Wordt ingeschaald als starter en krijgt goede arbeidsvoorwaarden. 
 
Enthousiast geworden? 
Je kunt solliciteren door een motivatiebrief (of filmpje, vinden we ook leuk!) en je CV 
uiterlijk 1 juli op te sturen naar info@kwekerijamsterdam.nl. In de week erna hoor je of je 
wordt uitgenodigd voor een gesprek. Heb je vragen, dan kun je terecht bij Guy Wijnen 
(06-24355513 of guy@kwekerijamsterdam.nl).

 
 
 
 
 
 


