
Familyblend is op zoek naar een hoofdredacteur voor Mamaplaats! 
 
Over Familyblend & Mamaplaats  
 
Familyblend is dé online marketing agency die merken met de doelgroep “jonge gezinnen” 
verbindt. Dit doen we door middel van drie tools: affiliate marketing, influencer marketing en 
content marketing.  
 
Mamaplaats.nl is onderdeel van Familyblend. Het is het social media platform voor en door 
moeders. Moeders delen hier echte verhalen, om zo meer verbonden te zijn met elkaar.  
 
We werken nauw samen met meer dan 1.500 mommy influencers en creëren samen mooie 
campagnes voor onze klanten. Mamaplaats.nl verwelkomt 1 miljoen unieke bezoekers per maand 
en is daarmee dé plek voor merken om in contact te komen met de doelgroep “jonge gezinnen”.  
 
Daarnaast beschikt Mamaplaats over een flink Instagram-kanaal, Facebook-kanaal en 70.000 
nieuwsbriefleden.  
 
Meer weten? Neem een kijkje op onze websites: 
www.mamaplaats.nl 
www.familyblend.nl 
 
Hoofdredacteur Mamaplaats 
 
Als hoofdredacteur van Mamaplaats neem jij de centrale positie binnen de redactie in. Je bent het 
aanspreekpunt en stuurt de redactieleden aan. Je weet de manier van werken continu te 
verbeteren, hebt een kritische blik en geeft constructieve feedback.  
 
Je bent eindverantwoordelijk voor het behalen van de doelen van Mamaplaats. Dit doe je door 
proactief te handelen. Je ziet waar verbetering nodig is en speelt slim in op kansen. Je bent 
betrokken en denkt na over hoe Mamaplaats kan groeien.  
 
Je motiveert en inspireert de redactie en komt met nieuwe ideeën. Je hebt gevoel voor taal en 
beeld, aangezien je zelf ook content opmaakt. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor de 
content die op Mamaplaats verschijnt.   
 
Je hebt affiniteit met de doelgroep “jonge gezinnen”. Je weet wat hen drijft en kunt daarop 
inspelen met passende concepten en content.  
 
Je kunt snel schakelen. Het ene moment maak je een analyse van de maandcijfers, een uur later 
staat er een brainstorm met de redactie gepland en aan het eind van de dag moet je een artikel af 
hebben. Je hebt een divers takenpakket en moet dus in staat zijn om snel van de ene taak naar de 
andere te kunnen schakelen.  
 
Over jou: 

• Je herkent jezelf in het geschetste profiel; 
• Je hebt ambitie en zit vol energie; 
• Je bent zelfverzekerd en leidingnemend; 
• Je hebt een vlotte pen en spreekt vloeiend Nederlands; 
• Je hebt een HBO opleiding afgerond in de richting communicatie, media, journalistiek 

(HBO werk- en denkniveau); 
• Je bent creatief en komt zelf met ideeën; 
• Je bent fan van de online (social media) wereld; 



• Je hebt ervaring met het werken met contentmanagementsystemen;  
• Kennis van SEO is een pré; 
• Minimaal 5 jaar ervaring in een redactie, als je hoofdredacteur bent is dat een pré  

 
Welcome to the Family! 
Zit je nu op het puntje van je stoel? Stuur dan jouw CV en motivatie naar marte@familyblend.nl 
Soort dienstverband: Fulltime 
  
 
 

 


