
SOCIAL CAPITAL ZOEKT CONTENT CREATOR 

Jouw content vertelt ons sociale verhaal, samen maken wij de wereld een stuk mooier. Dit is een 
gouden kans voor degene die verhalen kan vertalen in grafische en tekstuele meesterwerken. 

WIE ZIJN WIJ?  

Social Capital is een sociaal, groeiend en innovatief bedrijf, actief in meerdere arbeidsmarktregio’s. We maken 
een inclusieve arbeidsmarkt bereikbaar via eigen exploitaties en publiek-private samenwerking.  

Social Capital is ontstaan uit een fusie van verschillende Sociale bedrijven. De organisatie bestaat uit een 
sociale detacheringstak en een divers aantal ondersteunende exploitaties in verschillende markten en 
arbeidsmarktregio’s. Op dit moment heeft Social Capital ongeveer 300 medewerkers waarvan 200 met een 
arbeidsbeperking. Deze medewerkers werken binnen onze eigen exploitaties (Happy Tosti, Juni Lekkernijen, 
Amare Horeca, Lekker Brood) en bij externe partners (o.a. Heineken Experience, Madame Tussauds en Nissan). 
 

WIJ HANDELEN DOOR DE HELE ORGANISATIE NAAR DE VOLGENDE KERNWAARDEN: 

- Regel één: ‘Als je doet wat je leuk vindt, komt de rest vanzelf’. 
- We handelen primair sociaal. We houden rekening met en handelen naar de wensen en behoeften van 

iedereen in de organisatie. We willen duurzame sociale impact maken door mensen die normaal aan de 
zijkant staan te verbinden met reguliere werkgevers- en nemers. 

- We staan voor ontwikkeling. Ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Een betaalde baan voor wie 
dat niet vanzelfsprekend is en we moedigen collega’s voor wie dat wel zo is aan om kansen te pakken. Dat 
geldt ook voor de verschillende merken: we streven naar beweging en groei. 

- Verbinden werkt! We geloven in samenwerking en doen bijna niets alleen: als iedereen doet waar die goed 
in is krijg je het beste resultaat. We werken op basis van vertrouwen met een groot aantal publieke en 
private partners. 

- We streven naar duurzame keuzes voor een betere wereld. Daar waar mogelijk kiezen we voor 
duurzaamheid, no-waste en circulariteit. 
 

WORD JIJ HIER BLIJ VAN?  

Als Content Creator bij Social Capital krijg je energie van creatieve werkzaamheden en het maken van 
impactvolle content! Het is jouw doel om op basis van een brand-identiteit en contentstrategie, content te 
creëren (middels fotografie en grafisch design), aantrekkelijk te schrijven en uit te zetten binnen de 
verschillende kanalen. Met de organisatie exploiteren wij verschillende merken welke allemaal een eigen look 
& feel hebben. Jij gaat samen met het Marketing- & Communicatie team de juiste strategie bepalen, zodat jij 
dit verder uit kan rollen in pakkende content voor ieder merk. Je vindt het leuk om in een dynamische 
organisatie te werken die zich snel ontwikkelt. Je werkt voornamelijk vanuit Den Haag, maar zal regelmatig 
naar de verschillende locaties van Social Capital afreizen om daar content te creëren. De meeste locaties 
bevinden zich in de Randstad. 
 

JE FUNCTIE BESTAAT ONDER ANDERE UIT: 

De leiding nemen (initiatief nemen) in hoe een (merk)verhaal/branding vertaald kan worden naar online- en 
offline uitingen, passend bij de juiste doelgroep en kanalen. Daarnaast houdt jij je bezig met de doorlopende 
marketing aanvragen van de organisatie.  

Conceptdenken 

Je maakt deel uit van het Marketing- & Communicatie Team waarin je een actieve bijdrage levert en eigen 
concepten aandraagt en uitvoert volgens een plan(ning). We staan altijd open voor nieuwe initiatieven en 
ideeën die bijdragen aan het behalen van onze bedrijfsdoelstellingen. 



 
Content creatie 

Zelfstandig online- en offline uitingen ontwikkelen. Denk aan content voor onze website, video’s & foto’s voor 
social media, e-mails en offline print zoals posters, flyers, menukaarten etc. Het coördineren en redigeren van 
content vormen zoals  video- en fotoshoots. Je schrijft pakkende teksten voor verschillende merken en 
verschillende kanalen. 
 
Content optimalisatie 

Content optimaliseren. De toffe content die je maakt ga jij testen, monitoren en analyseren zodat jij ontdekt 
hoe het nog beter kan. 
 
Samenwerken 

Als Content Creator werk je veel samen met merkverantwoordelijken en afdelingen (interne opdrachtgevers), 
de Marketing Manager, Visual Storyteller en stagiaires. Contact met de opdrachtgevers zul je deels zelfstandig 
onderhouden. Je hebt de verantwoordelijkheid om in overleg met je leidinggevende voorstellen te maken voor 
vraagstukken uit de organisatie. Je zult al snel merken dat er ruimte is voor jouw (creatieve) ideeën en dat jij 
zelf veel impact kunt maken. 
 
Bewaken en bijsturen 

Je bewaakt dat het concept op de juiste kwalitatieve manier en binnen de juiste kaders wordt uitgevoerd. 
Indien er stagiaires actief zijn in de afdeling kan jij marketing aanvragen delegeren, waarbij jij zelf 
verantwoordelijk bent voor de creatieve output. 
 
BEN JIJ TE BESCHRIJVEN ALS: 

Je bent een social media FAN: je vindt het leuk om bezig te zijn met wat er online afspeelt en bent op de 
hoogte van trends binnen jouw werkgebied; 

Je bent creatief: je werkt concepten uit naar kloppende creatieve uitingen. Je zit vol met ideeën, die je ook tot 
uitvoering kunt brengen. Ervaring met de volgende programma’s zijn een pré: Illustrator, Indesign, Lightroom 
en Photoshop; 

Je hebt een vlotte pen en bent communicatief sterk: jouw Nederlandse schrijfvaardigheden zijn goed en je 
weet in de juiste tone of voice inspirerend te schrijven; 

Je bent proactief: een creatieve en gestructureerde zelfstandige werker die graag hands-on werkzaam is; 

Je levert graag een bijdrage aan de maatschappelijke impact doelstellingen van de organisatie. 

Ga dan samen met ons het avontuur aan! Heb je nog vragen, of wil je direct solliciteren stuur dan een mail 
naar: luc@socialcapital.nl. 
 
WAT WIJ JOU BIEDEN: 

- Betekenisvol en vooral leuk werk in een groeiend jong bedrijf. Een parttime baan van 24-32 uur (fulltime is 
ook bespreekbaar); 

- Een marktconform salaris op basis van ervaring en competenties; 
- Werk in een klein professioneel team; 
- Ruime mogelijkheden om jezelf door te ontwikkelen in een uitdagende functie binnen een social 

enterprise; 
- 25% korting op alle publieke horecalocaties van Social Capital; 
- Veel gezellige momenten (borrels/feestjes) om te verbinden met al je collega’s. 



 

 

 

 


