
JUNIOR SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGER VACATURE - KOOS DE KOALA 

Als wij zeggen; social media, duurzaamheid, crea6ef, kids, start-up, out-of-the-box, inspirerend en 
avontuur. Zeg jij dan; JA? Top! Dan hebben we een super leuke baan voor je! Met jouw hulp kunnen 
wij hét posi6eve verschil maken. 

Wie zijn wij?  

Coalafied is de organisaAe achter Koos de Koala. Coalafied is een start-up met een missie: bewustzijn 
creëren over onze aarde en hoe we hiermee om moeten gaan. Als organisaAe willen we een posiAeve 
bijdrage leveren aan de wereld. We willen gezinnen helpen om duurzamere keuzes te maken. We zijn 
het eerste kindermerk dat kinderen leert hoe ze lief moeten zijn voor onze aarde. Dit doen we op een 
kleurrijke en ludieke manier, zodat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen het leuk vinden om 
hier iets over te leren. 

Wie is Koos?  

Koos de Koala wil informeren, inspireren en acAveren. De missie van Koos is om bewustwording te 
creëren over de natuur, dieren en het klimaat. Bewustzijn is de eerste stap naar verandering. 
Kinderen ervaren dat ze met iets heel kleins al iets heel groots kunnen bereiken. Voor zichzelf, maar 
ook voor alles om zich heen. Met zijn boeken, YouTube video’s, liedjes en toekomsAge theatershow 
maakt Koos duidelijk dat iedereen in staat is om de aarde groener te maken, als je maar in acAe komt. 

Wie ben jij?  
Je bent een enthousiaste, zelfstandige en impactgerichte - junior social media manager - die Koos kan 
ondersteunen om zijn online community (social media kanalen en oa nieuwsbrief) op een creaAeve 
manier kan laten groeien. Je wordt de beheerder van de communicaAekanalen van Koos en je vindt 
het leuk om content te bedenken en te maken, research te doen op gebied van onder andere 
duurzaamheid, klimaat en natuur en leuke groene (kids) acAviteiten! Je hebt oog voor detail, goede 
communicaAeve vaardigheden en je hebt zin om onze volgers te inspireren om zelf ook beter voor de 
aarde te zorgen. Daarnaast ondersteun je het team met een stukje grafisch design (online en offline 
uiAngen) zoals flyers, banners en posters. Je vindt het uitdagend met een klein team te werken en 
samen ambiAeuze doelen te behalen.   

Wat vragen wij van jou?  

- CreaAviteit;  

- Affiniteit met groen en duurzaamheid;  

- Je vindt het leuk om research te doen over ons vakgebied; 

- Ongeveer 20 uur in de week beschikbaar- liefst verspreid over verschillende dagen; 

- Is zelfstandig en proacAef;  

- Beschikt over goede schri`elijke en communicaAeve vaardigheden;  

- Klantgericht; 

- Is bekend met werken met het Adobe programma (vooral Photoshop en Indesign) 

Wat bieden wij jou?  

- Een prachAge missie met bevlogen mensen; 



- Een veelzijdige en uitdagende baan; 

- Een informele sfeer in een dynamische en groeiende start-up;  

- Veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën en om jezelf te ontwikkelen; 

- Een passende vergoeding per maand;  

- Werken is mogelijk vanaf kantoor in Amsterdam of vanuit huis in overleg; 

Ben jij dé ambiAeuze wereldverbeteraar die samen met ons de wereld een beetje mooier wilt 
maken? Wacht dan niet langer en solliciteer! Stuur een moAvaAe naar liselot@coalafied.com. 
Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!


