Social Media Coördinator
Ben jij de nieuwe Social Media Coördinator van Ford Nederland?
De functie heeft twee kerngebieden
•
Het coördineren van de social media activiteiten van Ford in Nederland en zorgdragen voor
een optimale integratie van Marketingcommunicatie en PR op dit vlak.
•
Het assisteren van de PR Manager en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering
van PR activiteiten.
Algemene taken & verantwoordelijkheden
•
Verantwoordelijk voor social media voor Ford in Nederland en coördinator van alle social
media aangelegenheden die vanuit Ford Europa en onze mediabureaus worden geïnitieerd.
•
Zorgen voor een continue stroom van kwalitatieve content voor de verschillende social
media kanalen (in nauw overleg met PR, Marketing en externe bureaus).
•
Onderhouden van relaties met influencers en zorgdragen voor R.O.I.
Communicatie taken & verantwoordelijkheden
•
In overleg met de Digital Marketing Coördinator opzetten van social media (marketing)
campagnes.
•
Eindredactie van nieuwsbrieven en webteksten voor Ford in Nederland, intern en extern.
•
Coördineren, opmaken en versturen van maandelijkse interne nieuwbrief.
PR taken & verantwoordelijkheden
•
Coördineren, opmaken en versturen van persinformatie. Inhoud afstemmen met PR Manager
en betreffende afdelingen (brand managers).
•
Up-to-date houden van de mediasite van Ford in Nederland.
•
Interne- en dealercommunicatie; regelmatige informatievoorziening over relevante
(inter)nationale en bedrijfsontwikkelingen binnen Ford.
•
Meewerken aan landelijke PR events en projecten en verzorgen van rapportages hierover
aan Ford Europa
Functie-eisen
•
HBO werk- en denkniveau
•
Redactionele vaardigheden
•
Organisatorische vaardigheden
•
Relevante ervaring in marketingcommunicatie en PR
•
Zelfstandig en stressbestendig
•
Accuraat
•
Positief en proactief
•
Verantwoordelijkheidsgevoel
•
Goede beheersing van de Engelse taal
Als Social Media Coördinator ben je de ‘linking pin’ tussen Communicatie en PR en je rapporteert in
deze job dan ook aan de Communications Manager en Public Relations Manager.
Interesse in deze job? Stuur je CV en motivatiebrief naar Sebastiaan van de Pol (PR Manager)
Email: svandepol@ford.com
Tel. 020 5044778

