
Gezocht: Social Media Content Manager met hart voor een Betere
samenleving!

Wil jij ook een nieuwe samenleving waarbij welzijn en geluk voorop staat?
Met een grote groep enthousiaste en positief ingestelde mensen bouwen we aan het
ecosysteem Beter in de Buurt. Ons doel is een vrije en vitale samenleving, eerlijk en
transparant en zonder hiërarchie. Er is in de maatschappij doorgaans maar weinig ruimte
voor kernwaarden zoals welzijn, geluk, authenticiteit, autonomie, verantwoordelijkheid
zingeving en agape. Beter in de Buurt is een co-creatie die met deze kernwaarden een nieuw
ecosysteem aan het organiseren is. Door een sterke visie, succesvolle ervaring en een
concreet IT-systeem passen we dit al 6 jaar toe in de zorg. Vanuit deze ervaring bouwen we
dit uit naar Educatie, Voeding en Diensten in de Buurt. Zo creëren wij gezamenlijk de
positieve verandering die we zelf willen zien in de maatschappij. En jij kunt daarbij helpen!

Jouw kwaliteiten zijn hard nodig om de positieve oplossing massaal te verspreiden!

Hoe?
Uit de ontwikkelingen en bezigheden van de diverse pijlers van Beter in de Buurt kun jij
aantrekkelijke en interessante posts maken die het platform bij een specifieke doelgroepen
maar ook maatschappijbreed onder de aandacht brengt. Te beginnen met zorgverleners,
zowel regulier als complementair. Ook kun je ons helpen het social media netwerk te
vergroten en te onderhouden en te analyseren. We hebben hier een super tactiek voor
bedacht! Zo draag je bij aan de bewustzijnsontwikkeling van veel mensen en inspireer je hen
hoe we samen deze samenleving creëren. Je helpt ons mee met het bedenken van ludieke
online acties. En alles wat je vanuit jouw creativiteit nog meer bedenkt! De wereld om je
heen is een creatie van jezelf!

Wie ben jij?
Iemand met veel positieve energie, die ook voelt dat een verandering in de samenleving
nodig is en zich hiervoor in wil zetten. Je hebt veel kennis van social media, hebt een groot
netwerk en bent graag online. Je kent alle uithoeken van de FB, LI, Insta en Twitter
platforms. Misschien ben je hier nu al professioneel mee bezig en heb je interesse om een
aantal uren per week bij te dragen aan het creëren van de nieuwe wereld. Of je bent hier
privé veel mee bezig en hebt skills.

Wie zijn wij?
Een team van specialisten uit het werkveld (zorgverleners, leraren en boeren) en specialisten
uit verschillende disciplines zoals HR, carrière en lifestyle coaches, IT, Financiën. Succesvolle
visionairs en experts die deze werk- en levenswijze met veel passie toepassen. Een netwerk
van verbonden initiatieven, mediakanalen en mensen die klaarstaan om bij te dragen.

Zie jij jezelf als onderdeel van Beter in de Buurt?
Kijk op www.beterindebuurt.nl en zie of je enthousiast wordt!
Bel of mail Madelon op 06-15515744 of madelon@beterindebuurt.nl voor meer info!
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