
 

 
Wil jij ook de hele wereld laten zien hoe prachtig Tanzania en Zanzibar is?  
 
Dat kan, want ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een social media marketeer die 
alle geheimen van Facebook, Instagram, LinkedIn en Youtube kent.  
 
Als social media expert ben jij degene die Explore Tanzania op de kaart kan zetten. Je bent 
helemaal vrij in hoe je dat doet. Daarbij kun je gebruik maken van onze grote database aan 
prachtig beeld - en videomateriaal. Maar wil je zelf met de camera op stap gaan? Helemaal prima. 
 
Wij vinden het belangrijk om online ons unieke verhaal in tekst en beeld te vertellen aan onze 
volgers, zodanig dat deze ook aangehaakt blijven. Uiteraard word je daarbij ondersteund door je 
collega’s van marketing en sales. 
 
 
Wat doe je zoal? 

ü Vormgeven social mediastrategie; 
ü Inrichten content kalender; 
ü Creëren en versturen posts, reels en stories;  
ü Meedenken en uitvoeren campagnes; 
ü Optimaliseren social mediakanalen; 
ü Monitoren en meten van onze aanwezigheid op social media; 
ü Bijhouden issue dagen en trends; 
ü Optimaliseren zichtbaarheid Explore Tanzania. 

 
Wat willen we graag van jou? 

ü affiniteit met onze duurzame uitgangspunten; 
ü reiservaring en zo mogelijk kennis van Afrika en/of Tanzania; 
ü sociaal, commercieel, overtuigend en zelfstandig;  
ü MBO+/HBO denkniveau; 
ü beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
ü een goede kennis van een fotobewerkingsprogramma is een pre; 
ü minimaal 16 uur per week beschikbaar. 

 
Explore Tanzania bestaat al 20 jaar en organiseert vanuit Apeldoorn voor haar klanten in het 
midden- en hoger segment, avontuurlijke en authentieke reizen op maat. Dat wil zeggen actieve 
safari’s, tropische strandvakanties en bergbeklimmingen in heel Tanzania. Droomvakanties 
waaraan nog jarenlang met veel plezier wordt teruggedacht. Explore Tanzania heeft daartoe ook de 
beschikking over eigen safari kampen, gidsen en jeeps. Daarnaast werken we met kleinschalige en 
unieke lodges, maar altijd maatschappelijk verantwoord en met respect voor mens en milieu. 
 
Wat bieden we jou? 

Ø werktijden in overleg; 
Ø hybride werkmogelijkheid; 
Ø een marktconform salaris; 
Ø deelname aan de pensioenregeling bij Pensioenfonds PGB; 
Ø gezonde lunch; 
Ø gezellige werksfeer in klein team. 

 
Zie jij het zitten om ons team te komen versterken?  
Stuur dan je motivatie met CV naar info@exploretanzania.nl, t.a.v. Paul Mulder.  
Heb je vooraf nog vragen? Bel ons dan gerust op 055-5332550.  
 
Je bent van harte welkom! 


