VACATURE: TRAFFIC MEDEWERKER / REDACTIELID – 40 UUR
Hi! Mogen wij ons even voorstellen?
Mamaplaats.nl is een blogcommunity vóór en dóór moeders. Dagelijks verwelkomen wij duizenden vrouwen die echte verhalen delen en
lezen. Wij zijn er trots op, dat Mamaplaats is uitgegroeid tot de grootste blog community van Nederland. Een dynamische online wereld en
jij als traffic medewerker / redactielid mag dit avontuur meemaken. Je krijgt veel vrijheid voor initiatieven om, samen met het team,
Mamaplaats nog leuker en groter te maken. Jouw dagelijkse werkzaamheden zijn tweeledig, wat de functie extra leuk maakt.
Als traffic medewerker / redactielid ben je verantwoordelijk voor native/branding campagnes van adverteerders op Mamaplaats. Je bent
hierbij als een spin in het web en houdt de planning en voortgang van campagnes in de gaten. Je zorgt ervoor dat campagnes tijdig worden
uitgevoerd en je stuurt op resultaten. Je creëert zelf content voor campagnes en verzamelt hiervoor de nodige materialen bij de
adverteerder zoals visuals, video en tekst. Je houdt deadlines goed in de gaten. Kortom je bent onze ware duizendpoot. Je stemt zaken af
met onze de afdeling sales en natuurlijk met de klant. Daarnaast ben je onderdeel van een gezellig en gedreven, loyaal team van
redactieleden en ondersteun je deze in dagelijkse werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden:








Branding campagnes afstemmen met klant, creëren, monitoren en evalueren;
Planningen en deadlines;
Contact met de klant ;
Meedraaien met dagelijkse werkzaamheden op de redactie;
Schrijven van teksten;
Meedenken omtrent kansen & groeimogelijkheden;
Meedenken met de afdelingen sales & development.

Functie eisen















HBO(+) werk- en denkniveau;
Je hebt relevante werkervaring o.g.v projectmanagement / trafficmanagement;
Je hebt ervaring in plannen en organiseren;
Je hebt ervaring o.g.v. online redactie / content;
Je hebt ervaring op het gebied van Social Media;
Je hebt ervaring op het gebied van het schrijven van teksten;
Je hebt ervaring met Google Analytics;
Je bent creatief en sterk in branding en online marketing;
Je kunt je inleven in de doelgroep zwangeren en jonge moeders;
Je hebt gevoel voor stijl en trends;
Je bent commercieel ingesteld;
Je bent communicatief vaardig;
Gevoel voor Native Advertising en Branded Content is een pre;
Photoshop is een pre.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste, positief ingestelde en gezellige collega. Met een groot hart voor de zaak en loyaal richting collega's. Een
echte teamplayer. Een harde werker, met talent voor plannen en organiseren en graag willen scoren. Stressbestendig, flexibel en geen
'negen tot vijf' mentaliteit.
De organisatie
Mamaplaats.nl is onderdeel van een snel groeiende organisatie Familyblend; Marktleider in het online bereiken van jonge gezinnen.
FamilyBlend biedt adverteerders 2 smaken: Native advertising & Affiliate Marketing. Voor praktisch alle adverteerders & merken in de
jonge gezinnen branche voeren wij campagnes.
De cultuur
Bij ons werken jonge mensen, waarvan de meeste het al meerdere jaren naar hun zin hebben. Zij vinden ons een gezellig bedrijf, informeel,
zonder hokjesmentaliteit. De kleine organisatie kent een platte structuur en een hoge mate van persoonlijke speelruimte. Hierdoor is er
ruimte tot serieus ondernemerschap. We bieden al onze werknemers de mogelijkheid om te groeien. We zijn goed voor ons personeel.
Ook als het gaat om salariëring en bonus. Daarnaast verzorgen wij iedere dag een lekkere lunch en geregeld drinken we met elkaar een
borrel. Je zit in een inspirerend kantoorpand aan de Maliesingel, op nog geen 10 minuten fietsen vanaf Utrecht Centraal.
Iets voor jou?
Stuur je motivatie + CV naar: Marion Buur; marion@familyblend.nl. Tel: 030-2950200.
Wij werken o.a. voor:

