Vacature Durable Yarn - Online Marketeer
Ter versterking van onze marketingafdeling zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe collega. Als
Online Marketeer zal jij je dagelijks bezig houden met het onderhouden van onze social media
kanalen en websites (B2B en B2C). Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze online
marketing activiteiten, content en advertenties. Jij weet als geen ander waar onze kansen voor
optimalisatie liggen en gaat samen met je collega’s de juiste content maken om onze kanalen te laten
groeien en onze klanten verder te helpen.
Als garenmerk verkopen wij enkel aan onze Durable verkooppunten in plaats van rechtstreeks aan
consumenten. De verkoop hiervan verloopt via een groothandel, namelijk G Brouwer & Zn. Als
kantoor zitten wij gevestigd in Wilnis, in de buurt van Woerden. Naast de verkoop beheren wij wel
een eigen website en social media kanalen om de consumenten op de hoogte te brengen van het
laatste nieuws. Hierdoor heb je binnen deze functie te maken met marketing voor zowel B2B als B2C.
Wat ga je doen?
• Aan de hand van onze trendprognose (twee keer per jaar) samen met collega’s en
ontwerpers projecten bedenken en deze opdrachten uitzetten;
• Bijhouden en waarborgen van de planning zodat alles netjes op tijd af is;
• Samen met de fotograaf de styling regelen en zorgen dat alle projecten op de foto komen;
• Opmaken van patronen in InDesign;
• Aanmaken en inplannen van blogs op onze website;
• Bedenken, plannen en creëren van content voor onze social media kanalen (Instagram &
Facebook);
• Onderhouden van contact met partijen die voor ons ontwerpen, onze artikelen promoten of
op een andere manier met ons samen werken zoals bloggers, social influencers en
ontwerpers;
• Onderhouden van contact met partijen die gesponsord worden ter promotie van artikelen en
het in de praktijk brengen van deze sponsoring;
• Online adverteren via social media;
• Opstellen en verzenden van digitale nieuwsbrieven;
• Bijhouden van statistieken van verschillende kanalen (nieuwsbrief, website, social
media) en strategisch in kunnen spelen op deze gegevens;
• Meewerken aan diverse projecten en evenementen gericht op marketing en communicatie
(waaronder beurzen);
Wie zoeken wij?
• HBO werk- en denkniveau;
• Aantoonbare kennis en ervaring van social media marketing;
• Aantoonbare kennis in e-mailmarketing;
• Je hebt een sterk analytisch vermogen;
• Je hebt een vlotte schrijfstijl;
• Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift;
• Kennis van (en ervaring met) Adobe Photoshop en InDesign;
• Affiniteit met het vinden en creëren van mooi beeld en schrijven van teksten voor onze social
media en nieuwsbrieven;
• Enthousiast, pro-actief en positieve instelling
• Je ziet nieuwe kansen en kan hier zelfstandig mee aan de slag;
• Sociaal en goed in samenwerken.

Wij bieden wij jou?
• Een fulltime baan van 38 uur (bespreekbaar);
• Ingangsdatum per direct;
• Marktcomfort salaris op basis van jouw ervaring;
• 25 vakantiedagen op basis van een 38-uur contract;
• Pensioenregeling
• 8% vakantiegeld
• Een gezellige werkomgeving met leuke collega’s ;
• Korting op de aanschaf van onze producten.
Interesse in deze leuke vacature? Stuur dan nu jouw motivatiebrief en CV naar
info@durableyarn.com en wellicht ben jij binnenkort onze nieuwe collega!

