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— VACATURE

In de afgelopen 15 jaar hebben wij als creatieve ondernemers achter een 
snel groeiend mediabedrijf ervaren dat goede koffie de brandstof van 
nieuwe ideeën is. Toen we de kans kregen om een specialty koffiemerk op 
te zetten dachten we dan ook niet lang na. 

Met Screaming Beans willen we in de komende jaren een top 3 specialty 
koffiespeler worden. Dit willen we doen met een compromisloos product en 
een sterk, design gedreven merk dat zich richt op creatieve mensen. 
Duurzaam en verantwoord ondernemen is uiteraard onderdeel van deze 
reis. 

Ons platform, sociale kanalen en content brengen ons verhaal naar een 
groot publiek en de editor vervult daarmee een belangrijke rol in de 
organisatie.  

Over Screaming 
Beans



— VACATURE EDITOR 

In deze uitdagende en afwisselende functie ben je verantwoordelijk voor het 

initiëren van nieuwe content en het beheren van de blog en sociale kanalen 

van Screaming Beans met als doel het uitdragen van het verhaal en uitbouwen 

van onze loyale community. 

Je primaire opdracht is om het Screaming Beans verhaal tot leven te brengen 
in de breedste zin van het woord. Schrijf verhalen. Regel externe auteurs. 

Fotografen. Kijk naar de culturele kalender en speel hier op in. Bedenk content 

die zowel op merkniveau werkt als content die direct omzetgroei stimuleert.

Functieomschrijving
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— VACATURE EDITOR

We zoeken naar een digital native. Een editor die niet in geïsoleerde disciplines 

denkt. De Screaming Beans Editor kan schrijven (NL & Eng), heeft een feilloos 

gevoel voor beeld en ervaring in het maken van video’s voor social kanalen. 
Achtergrond maakt in principe niets uit, het gaat echt om talent en klik met het 

merk, maar het hebben van relevante ervaring in bijvoorbeeld media- en social 

media is wel handig natuurlijk.

Functieprofiel 

Kenmerken
Op een autonome en creatieve wijze ben je in staat Screaming Beans Coffee 

Roasters digitaal op de kaart te zetten. Als creatief netwerker ben je in staat 
zelf creatieve ideeën te ontwikkelen en uit te voeren en op effectieve wijze je 

netwerk in te zetten. Je hebt een breed scala aan sociale vaardigheden en 

interesses zodat je ook diverse onderwerpen en producties kan coördineren. 

Je neemt met een duidelijk perspectief deel aan gesprekken en draagt hiermee 

de visie van Screaming Beans Coffee Roasters ook actief uit. 
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Subtle branding

— VACATURE EDITOR

Een ondernemende creatieve parttime rol op freelance basis of als tijdelijke 

overeenkomst met uitzicht op vast dienstverband in een jonge creatieve en 

ambitieuze organisatie die graag buiten de gebaande paden opereert, met een 

marktconforme vergoeding en goede secundaire voorwaarden.

Indien je meer uren wil draaien, en over ervaring beschikt, kan de functie 

uitgebreid worden met barista diensten in ons flagship cafe in de 9 Straatjes in 

Amsterdam. 

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de bovengenoemde functie eisen, stuur 
dan je motivatie inclusief CV naar contact@screamingbeans.nl. Eventuele 

vragen kunnen ook via dit email adres gesteld worden. 

Ons aanbod


