
 

 

Gezocht website / social media beheerder 

Wij leveren diverse partymaterialen aan particulieren, scholen en bedrijven. 
Onder andere springkussens, stormbanen, spelletjes, meubilair, tenten en 
opblaas figuren. Wij leveren met de Koningsspelen, Koningsdag, seizoen 
afsluitingen van verenigingen, school afsluitingen en andere school 
activiteiten, buurtfeesten, verjaardagen etc. 

Wegens toename van drukte na de corona zoeken jou voor een bijbaan met 
het beheren van 2 websites, SEO’s, google add advertenties en sociaal 
media. 
Wil je naast je studie een bijbaan om meer ervaring op te doen op gebied van 
ICT? Of ben je afgestudeerd in communicatie of marketing en wil je graag 
een eerste uitdaging aan? Dan zoeken wij jou.  

Wij zoeken een kandidaat die communicatief sterk is en bekend is met website 
beheer. Er moeten goede, wervende en sterke teksten worden opgesteld voor 
de website. Daarnaast zul je ook foto's uploaden en de website SEO-proof 
maken. Door jouw werkzaamheden zal de website beter vindbaar zijn voor 
klanten, en worden de partyverhuur artikelen op de mooiste manier 
gepresenteerd zodat er meer verhuur zal worden! Een superleuke en 
belangrijke opdracht dus! 
 

Werkzaamheden bestaan uit: 

• Up-to-date houden van 2 websites (www.mh-partyverhuur.nl en 
www.partyverhuurenkhuizen.nl) 

• Ontwikkelen van de website zodat deze ‘bij de tijd’ blijft. 
• Het up-to-date houden van de SEO’s van beide websites. 
• Het beheer van google add advertenties zorgen dat we goed vindbaar 

zij. 
• Actief op sociaal media (Facebook en Instagram). 
• 2 jaarlijks een nieuwsbrief voorzien voor onze klanten. 
• Eventueel klanten helpen bij het afhalen van goederen. 

 



Wat wij vragen: 

• Klant gericht en goede commutatieve vaardigheden. 
• Lichte ICT kennis op gebied van website ontwerp en beheer. 
• Bekend met Wordpress (ook HMTL codes). 
• Bekent met diverse CMS systemen (of het willen leren ervan). 
• Bekend met google add en het beheren ervan (of het willen leren). 
• Je hebt SEO kennis (ervaring kan je bij ons opdoen). 
• Zelfstandig kunnen werken. 
•  

Wat zoeken wij?  

• Iemand met interesse voor websites en ontwikkelingen op IT-gebied. 
• Iemand die zelfstandig kan werken, verantwoording kan nemen. 
• Iemand die klant en service gericht is. 
• Iemand die eventueel ook andere werkzaamheden wil / kan doen als 

assisteren met bezorgen en spullen klaarzetten voor bezorgingen. 
• Liefst woonachtig in Bovenkarspel / Enkhuizen. 

 

Wat bieden wij: 

• Een mooi salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring. 
• Veel vrijheid, je, kan je eigen uren indelen in overleg met de planning. 
• 0 uren contract (hoog seizoen min 4 uur in de week op zaterdag). 
• Tevreden en blije klanten het is altijd feest als klanten bij ons komen. 
• Een mooie aanvulling op je CV. 
• Vrijheid in het ontwikkelen (aanpassen) van websites. 
• Gezellige werksfeer (kleinschalig familie bedrijf). 

Hebben jij je interesse gewekt neem dan contact met ons op bellen is sneller. 

 

Bel met 06-22600518    b.g.g 06-48646550 

of  mail naar 

verhuur@molenhuys.nl 

 


