(Junior) Content Redacteur – fulltime

Ben jij dagelijks bezig met het nadenken en maken van de leukste, meest aantrekkelijke en originele
content? Dan zoeken wij jou! Wij zijn op zoek naar een creatieve content redacteur, die het leuk vindt om
onze content naar een hoger level te tillen en mee te werken aan onze branded content, affiliate marketing
en influencer marketing campagnes.
Als content redacteur heb jij gevoel voor het schrijven van een gesponsorde blog voor onze verschillende
klanten. Jij kunt je goed inleven in verschillende klanten. Je hebt een vlotte pen en vindt het leuk om je te
ontwikkelen op het gebied van branded content en marketing. Dit doe je zowel voor onze websites als onze
sociale media. Onze klanten lopen sterk uiteen. Een handjevol van onze klanten zijn Guts & Gusto,
HelloFresh, Bugaboo, Plus, Rowenta, Coolcat en Play-Doh.
Het werk van onze content redacteuren is heel divers. Je maakt content voor zowel Mamaplaats.nl en
familyblend.nl. Mamaplaats is ons eigen platform, voor en door moeders met 150k volgers op Facebook en
50k volgers op Instagram. Het is daarom belangrijk dat je ook affiniteit en gevoel hebt met het beheren van
sociale media.
Ook zal de content redacteur niet alleen bezig zijn met het creëren en schrijven van content voor
Mamaplaats en onze klanten. Je denkt na over hoe wij FamilyBlend prominenter op de markt kunnen zetten
door middel van B2B teksten en PR.

Over ons

-

Wij verbinden merken met jonge gezinnen.

-

Wij geloven in verbinding; een actieve wisselwerking tussen de adverteerder en een specifieke
doelgroep. Vanuit deze overtuiging kijken wij naar de ambitie van onze klant. Zorgvuldig selecteren
wij de beste tools en mixen deze met het beste bereik.

-

Zo zetten wij doelstellingen van onze klanten om in succesvolle campagnes. Dat noemen we
blenden. Jaarlijks blenden wij honderden online marketingcampagnes.

-

FamilyBlend is marktleider en heeft een duurzaam relatienetwerk. Zij mag haar diensten inzetten
voor honderden inspirerende klanten zoals Center Parcs, Picnic, Dyson, Bolletje, Kleertjes.com,
Nutricia, ING, Prénatal, Disney, PLUS Supermarkt, etc.

Over jou

· Je herkent jezelf in het geschetste profiel;
· Je hebt ambitie en zit vol energie;
· Je bent zelfverzekerd;
· Je hebt een vlotte pen;
· Je hebt een HBO opleiding afgerond in de richting communicatie, media, journalistiek.
· Je bent creatief en komt zelf met ideeën.
· Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
· Je bent fan van de online (social media) wereld;
· Je spreekt vloeiend Nederlands;

· Je hebt ervaring in het werken met WordPress
. SEO skills is een pré

Wij bieden

· Een open sfeer met ruimte voor creativiteit;
· Loyale, hardwerkende collega’s;
· Een cultuur waarbij mensen in hun kracht worden gezet;
· Werken in een dynamische digitale wereld;
· Werken in een tof kantoor in hartje Utrecht;
· Met veel gezelligheid en waar successen worden gevierd.

Welcome to the Family!

Zit je nu op het puntje van je stoel? dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatie via info@mamaplaats.nl!
Soort dienstverband: Fulltime

