
PROJECTMANAGER
ONLINE MEDIA & INFLUENCER MARKETING

 

G E Z O C H T

het teamwat voor jou?
Wij zijn op zoek naar een energieke
projectmanager, die het tof vindt om
meerdere online-media campagnes, met
verschillende planningen en budgetten,
tegelijkertijd te beheren! 

Sophie
Lead Project 
Management

Kim
Project 

Manager

Gia
Project 

Manager

familyblend
Familyblend is het moederbedrijf waarin wij
merken verbinden met jonge gezinnen.
Onder Familyblend vallen de platformen
Mamaplaats, Kek Mama (magazine), Mama
Magazine en het influencer marketing label
Familyblend The Agency.

Samen met verschillende experts binnen
Familyblend zorgen wij ervoor dat merken
als Hema, Guts & Gusto, ANWB, Albert
Heijn en HelloFresh via de juiste kanalen
verbonden worden aan jonge gezinnen.

https://www.instagram.com/mamaplaats/
https://www.instagram.com/kekmamamagazine/
https://www.instagram.com/mamamagazine.nl/
https://www.instagram.com/familyblend.theagency/


over jou
In het projectmanagement team pak je de
verkochte campagnes door sales van A
tot Z op. Elke dag kan anders zijn. Zo
schakel je intern met de verschillende
teams (data, creatie, redacties en sales)
en extern met mediabureaus, of de
merken zelf. Diverse tools zoals; social
advertising, sponsored stories, Instagram
feedposts, affiliate campagnes, influencer
content en bannering stem jij af met
ruimte voor een creatieve stempel.  

Tegelijkertijd schakel je met partners die
deze tools omzetten in kwalitatieve
content. Denk hierbij aan mommy
influencers, affiliate publishers, en de
redacties van Kek Mama, Mamaplaats en
Mama Magazine.

wat bieden wij?
Je eigen klantportfolio
Een open sfeer met ruimte voor
eigen initiatief en ideeën
Een cultuur waarbij mensen in hun
kracht worden gezet
Mogelijkheid tot groeien
Goed salaris met bonusconstructie
Leuk en hardwerkend team met
korte lijntjes 
Gezellige informele werksfeer incl.
lunch op kantoor in hartje Utrecht

jouw profiel
Je hebt ambitie en zit vol energie
Je bent nauwkeurig, punctueel en
hebt een nette manier van werken
Je bent een planner en een
organisator
Je kunt een goede tekst zo uit je
mouw schudden
Je bent een aanpakker
Je hebt minimaal HBO werk- en
denkniveau
Je bent fan van de online (social
media) wereld
Je kunt een aardig woordje Engels
Pré: ervaring als projectmanager 

interesse?
Mail dan vandaag nog je motivatie en CV
naar sophie@familyblend.nl
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