Multimedia Talent
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Ons huis
De GalleryHouse is een stoer, eigentijds huis waar mensen wonen, werken en elkaar ontmoeten op
basis van gemeenschappelijke passies en levenswaarden. Bij ons staat de mens centraal en vieren we
het leven. Onze bewoners hebben een eigen ruime appartement en delen met elkaar hoogwaardige
ruimten zoals de multifunctionele lobby, restaurant/bar, fitness en een luxe wellness met zwembad en
sauna. De dienstverlening is op maat, het huis is compact, en de sfeer is gemoedelijk. Daarnaast biedt
de GalleryHouse 24/7 professionele zorg en service gecombineerd met een eigentijdse visie op het
nieuwe werken.
De kandidaat
De GalleryHouse groeit! Daarom zoeken wij per direct een nieuwe collega die met passie en
overtuiging, visueel en verhalend ons merk online en offline verder brengt. Jij hebt oog voor wat bij ons
past. Sprekende beelden, pakkende teksten en boeiende filmpjes. Je kent de mogelijkheden van alle
soorten media en je weet hoe je die kunt inzetten om ons verhaal impact te geven. Je zorgt voor en
bewerkt al het beeldmateriaal (incl. video’s) en weet hoe en waarvoor je dit kan gebruiken.
Je neemt het voortouw in het ontwikkelen, plannen en uitzetten van content voor onze website en
Social Media-kanalen. Je ontwerpt met gemak en kan uit de voeten met diverse software pakketten.
Naast jouw creatief talent heb je een uitstekend oog voor marketing!
Reageren
Ben je overtuigd dat jij waarde kan toevoegen aan GalleryHouse? Dan krijg je een unieke kans om de
GalleryHouse vanaf het prille begin een eigen smoel te geven. Je staat aan de wieg van ons bedrijf, je
krijgt daardoor veel ruimte en inbreng. Vanzelfsprekend heb je relevante diploma’s, of ben je aan het
afstuderen. Zoek je een afstudeeropdracht? Dan ben je ook van harte uitgenodigd om te reageren!
In eerste instantie werk je op basis van een onkostenvergoeding die we samen overeenkomen. Bij
uiteindelijke realisatie van de GalleryHouse, alsmede de inkomsten die daaruit voortvloeien is
vergoeding van de gemaakte inzet vanzelfsprekend. Desgewenst kan dat contractueel worden
vastgesteld.
Enthousiast geworden, of heb je meer vragen? Stuur dan gerust een e-mail aan
Steve Oakes s.oakes@galleryhouse.nl of bel naar 06 12 22 07 36

