GEZOCHT

INFLUENCER MANAGER
FULLTIME / PER DIRECT

wat voor jou?
Ben jij een sociale vlinder met ervaring in
influencer marketing? Die brands en
creators moeiteloos weet te matchen en
graag creatief meedenkt over de invulling
van campagnes? En is ‘momfluencend’
Nederland jou niet onbekend? Dan ben jij
de collega die wij zoeken voor ons
enthousiaste viertallige influencer team.

familyblend
Familyblend is het moederbedrijf waarvoor
wij, als influencer marketing team, merken
verbinden met jonge gezinnen/creators.
Ons influencer team is tweeledig: enerzijds
maken wij influencer selecties voor
campagnes, anderzijds runnen wij een eigen
agency met 15 exclusieve creators. Maar
Familyblend is meer dan influencer
marketing alleen. Ook de platformen
Mamaplaats, Kek Mama (magazine) en
Mama Magazine worden gerund onder de
vlag van Familyblend. Samen werken we
voor merken als Primark, Vtech, Guts &
Gusto, Albert Heijn en Instax.
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over de functie
Als het om het maken van de beste
influencer/brand match gaat, dan moeten wij
bij jou zijn. Zoekt HelloFresh 60 micro
influencers om een CPS campagne te
draaien? Ga jij fixen. Wil Nestlé 3 macro
influencers die het gezicht worden van hun
babyvoedingslijn om hun merkzichtbaarheid
te vergroten? Ga jij regelen. Moet er
nagedacht worden over een creatieve
invulling van een Pampers campagne? Leuk.
Pak jij op.
Jij weet waar je een ‘goede’ influencer op
moet beoordelen, hebt een groot netwerk
met korte lijntjes en weet wat er nodig is om
een campagne te laten slagen. Samen met je
collega influencer manager doe jij er alles aan
om van elke influencer campagne een succes
te maken: van (voor)selectie tot briefing tot
oplevering. Ervaring binnen influencer
marketing is dan ook een pré.

wat bieden wij
Dynamische fulltime functie binnen
influencer marketing, waar jij je eigen draai
aan kan geven
Werken bij een bedrijf met een gezonde
groeiambitie
Een open sfeer met ruimte voor eigen
initiatief én persoonlijke groei
Een team met jonge, gedreven collega’s
Goed salaris, laptop en telefoon
Gezellige informele werksfeer met lunch (én
barista koffie!) in hartje Utrecht

jouw profiel
Passie voor influencer marketing
Gevoel voor de markt: inzicht in trends en
verwachtingen van merken/influencers
Een groot influencer netwerk (momfluencer
netwerk is een pluspunt)
Pro-actieve, positieve en enthousiaste
houding: jij weet zowel merken als creators
maar ook collega’s te enthousiasmeren,
omdat je influencer marketing “ademt”
Creatief: jij denkt zowel met merk als
influencer graag mee over de geslaagde
invulling van een campagne
>2 jaar ervaring met influencer marketing bij
een bureau of als zelfstandige
De drive om samen met het influencer team
hét momfluencer bureau van Nederland te
worden

interesse?
Welcome to the Family! Mail vandaag nog
jouw motivatie en CV naar
joyce@familyblend.nl. Wij kijken ernaar uit
om jou te ontmoeten.

