GEZOCHT

SENIOR INFLUENCER MARKETEER
(VAST/INTERIM)
wat voor jou?

het team

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze
Senior Influencer Marketeer, die het tof
vindt om zelfstandig een groot influencer
netwerk (2.000 influencers) te beheren en
te exploiteren.

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.

Sophie

Rosanne

Influencer
Manager

Influencer
Manager

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.

Esmé

Lieke

Influencer
Manager

Exclusief talent +
Influencer Manager

GEZOCHT

SENIOR INFLUENCER MARKETEER
(VAST/INTERIM)
over de functie
Als senior influencer marketeer creëer je
toegevoegde waarde voor alle influencers
in het netwerk. Dit doe je door bij te
dragen aan hun eigen social growth, door
jouw kennis beschikbaar te stellen, door
fysieke events te organiseren en door
influencers in te zetten bij campagnes.
Met de inzet van influencer campagnes
heb je veel ervaring. Je bent een
volwaardige
gesprekspartner
voor
adverteerders en weet als geen ander
een communicatiedoelstelling om te
zetten naar een effectieve en creatieve
influencer campagne.
Je bent een strategisch denker, hebt
visie, deelt jouw mening en komt met
initiatieven. Je bent een leidinggevend
persoon en stuurt direct een klein team
aan. Je houdt de focus op het halen van
(team-)doelstellingen, waardoor je de
kans krijgt om je team in de toekomst uit
te breiden.

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

wat bieden wij?
Werken bij een digital agency in
scale-up fase
Beschikking over een groot
Influencer Netwerk
Market leading positie met duurzaam,
hoogwaardig klantenportfolio
Een cultuur waarbij mensen in hun
kracht worden gezet
Goed salaris met bonusconstrunctie
Leuk en hardwerkend team met korte
lijntjes
Gezellige informele werksfeer incl.
lunch op kantoor in hartje Utrecht

jouw profiel
Je hebt aantoonbare ervaring als
influencer marketeer
Je hebt ambitie, bent ondernemend en
zit vol energie
Je bent zelfverzekerd
Je beschikt over leiderschap skills
Je bent gericht op groei en halen van
doelstellingen
Je hebt kennis van social media
Je hebt minimaal HBO werk- en
denkniveau
Je spreekt vloeiend Nederlands
Je bent minimaal 4 dagen per week
beschikbaar

