
 

Social Media Community Builder 
Wie is Dusk To Dawn Entertainment? 

Dusk To Dawn Entertainment is een creatief entertainmentbureau met de takken 
artistmanagement en event creation. De organisatie is sinds 2012 actief. Wij bedenken 
creatieve eventconcepten die we zowel in eigen beheer alsook voor externe cliënten 
produceren en organiseren. Voorbeelden zijn Essential Festival, Knaltibal Festival en 
diverse events in Music Dome. Daarnaast vertegenwoordigen we comedian/influencer Jay 
Franics (Tisjeboy Jay) als zijnde management. Het bedrijf is gelegen in Gulpen.  

Omschrijving werkzaamheden 

Ben jij op zoek naar een super toffe bijbaan voor minimaal 8 uur per week met 
verantwoordelijkheden, uitdaging? Werk jij graag in een omgeving waar je heel veel mag 
doen en kunt leren? Ga jij onze evenement-concepten op verschillende social media 
kanalen (TikTok/Instagram) positioneren en laten groeien?  

Dankzij jouw inzet krijgen influencers, ambassadeurs en event-bezoekers een sterke 
voorkeur voor onze events! Met onder andere een grafisch vormgever en online 
marketeer in het team heeft ieder zijn/haar eigen expertise. 

Wat ga je doen?  

Het managen van verschillende contentkanalen en het laten groeien van de online 
achterban. Jouw focus ligt op het onderhouden van onze relatie met klanten d.m.v. 
scherpe en gevatte reacties op social, het beantwoorden van klantvragen, het uitbouwen 
van een toegewijde influencer/ambassadeurspoule en het organiseren van borrels tijdens 
evenementen. Daarnaast bedenk jij op welke manier verschillende influencers en/of 
ambassadeurs content kunnen maken voor onze evenementconcepten, begeleid jij dit 
tijdens evenementen en vertaal jij dit naar onze kanalen.  

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die mee wil werken en bouwen aan 
evenementen en carrières van artiesten/influencers. Je komt terecht in een veelzijdig en 
jong team waar geen dag hetzelfde is.  

Wie zoeken wij?  

• Een gedreven, creatieve en zelfstandige student; 
• Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;  
• Goed gevoel voor het schrijven van social teksten; 
• Affiniteit met social media; 
• Je volgt een MBO of HBO opleiding die aansluit bij de functie (Digitale vormgeving, 

communicatie, marketing etc.) of je hebt al een relevante opleiding gevolgd; 
• Kennis van de Engelse taal in woord en geschrift is een pré; 
• Minimale beschikbaarheid van 1 dag per week gedurende kantooruren.  

Wat bieden wij jou? 

• Een leuke, afwisselende en leerzame omgeving waarin je de opgedane kennis in 
de praktijk mag uitvoeren én je ideeën mag laten horen en uitvoeren; 

• Een uitdagende en creatieve werkplek met veel vrijheid waarin je gezien zult 
worden als volwaardig teamlid; 

• Een goed salaris.  
 



 

Hoe te solliciteren? 

Stuur een e-mail met daarin een enthousiaste motivatiebrief en CV naar 
info@dusktodawnentertainment.com. Overtuig ons waarom we voor jou moeten kiezen 
en geef aan wat je graag wilt leren. Creativiteit in je motivatiebrief/CV worden natuurlijk 
zeer gewaardeerd, voorbeelden van projecten natuurlijk ook.  Voor meer informatie kun je 
bellen naar ons kantoor +31 43 204 1244. 
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