Vacature Marketing Specialist
Ben jij een enthousiaste marketing specialist? Ben jij degene die onze activiteiten op een
onderscheidende manier onder de aandacht brengt? Weet jij hoe je de doelgroep te bereiken
door creatieve content te creëren en social media optimaal in te zetten?
Als marketing specialist creëer en implementeer je een contentstrategie. Je beschikt over
een creatieve pen om zelf content te vervaardigen. Daarnaast ben je projectmanager voor
de productie van (digitale) content zoals blogs, vlogs, nieuwsitems, infographics,
animaties, video’s, e mailnieuwsbrieven en een eigen magazine. Alle social media kanalen,
websites en Google Adwords worden door jou beheerd. Doel van al deze middelen is om
de naamsbekendheid te vergroten en leads te genereren voor onze verschillende
producten.
Wat breng je mee?
- Het maken van creatieve content zit in je
Je hebt uitstekende kennis van en ervaring met social media (bereik genereren)
- Je kan collega’s enthousiast de waarde van sociale media uitleggen en krijgt hen
mee in wat jij voor ogen hebt
- Je weet precies hoe Wordpress werkt
- Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift
- Je hebt ervaring met SEO/SEA
- Google Adwords kent voor jou geen geheimen
- Ervaring met Photoshop/Indesign/Illustrator is een pré
Het betreft een functie voor 24-32 uur per week. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden
en een passend salaris.
Over editoo
Editoo is een online tool waarmee iedereen binnen korte tijd en tegen lage kosten een
professioneel ogend blad kan maken. Miljoenen mensen hebben wij al echt blij gemaakt
met een professioneel clubblad, magazine, werkstuk, scriptie, presentatie of fotoboekje. Je
komt terecht binnen een gedreven en ambitieus team die samen met jou achter onze
missie staat. Onze missie, héél Nederland blij maken. Onze formule en missie is dus
simpel. We willen je heel eenvoudig, voordelig helpen en je daarmee blij maken!
Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan jouw sollicitatiebrief met motivatie naar
Bart Hovens: bhovens@editoo.nl

