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WAT VOOR JOU?
Lijkt het je leuk om bij een jong, groeiend
en dynamisch bedrijf te komen werken?
Waarin geen dag hetzelfde is en je al je
creativiteit kwijt kan?

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.

KEK MAMA
JKek Mama is onderdeel van Familyblend,
waar ook Mamaplaats en Mama Magazine
onder vallen. Familyblend is gevestigd aan
de Maliesingel 38 in Utrecht. 

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


OVER JOU
Ben jij enthousiast, creatief en wil je werken
voor een groeiend platform in een jonge en
dynamische organisatie? Dan is Kek Mama op
zoek naar jou! Kek Mama is hét 360 graden
glossy magazinemerk voor moeders. We
richten ons op vrouwen met kinderen van 0
tot 12 jaar.

WAT BIEDEN WIJ?

Wat bieden wij
Een marktconform salaris
Volop ruimte voor eigen ideeën en
vernieuwing
Veel aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling
Een positie in een dynamische (platte)
organisatie met grote groeiambitie;
Leuke collega’s en ontspanning bij diverse
borrels! Een inspirerende, gezellige
werkomgeving in een gedreven team met
een lekkere lunch verzorgd op kantoor

JOUW PROFIEL

Je hebt talent voor het schrijven van
sterke teksten met bijpassende
koppen en je bent allergisch voor
taal- en spelfouten
Je hebt een neus voor nieuws en
trends op het gebied van
moederschap en weet dit snel te
vertalen naar passende online
content
Wordpress, SEO en analytics en zet
de juiste tools in om het beste uit de
content te halen
Je hebt affiniteit met de doelgroep
Je hebt een hbo- of wo-opleiding
journalistiek of andere media-
opleiding afgerond
Je hebt 2 tot 3 jaar relevante ervaring
als redacteur bij een online platform
en/of tijdschrift
Je hebt gevoel voor commercie en
weet sales samenwerkingen te
vertalen

INTERESSE?
Mail dan vandaag nog je motivatie en CV
naar tessa@familyblend.nl
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