Werkervaringsplek Online Luxury Marketing
(32uur / 4–6 mnd)
Brand van Egmond heeft op korte termijn ruimte voor een starter met een
communicatie achtergrond die ervaring wil opdoen op het gebied van Luxury
en Online Marketing Communicatie.
Bedrijfsprofiel
Ons Brand van Egmond atelier wordt wereldwijd gezien als een toonaangevend en
trendsettend merk voor exclusieve decoratieve design verlichting. Wij ontwerpen en
produceren handgemaakte design verlichting voor een uiteenlopende klantenkring van
royals tot rappers. Naast een vaste collectie aan lichtsculpturen, creëren wij ook op maat
gemaakte verlichting en unieke verlichtingsobjecten voor zowel privé residenties als
commerciële ruimtes. Ons atelier is actief in meer dan 90 landen, en behoren de mooiste
hotels, restaurants, winkels en residenties tot onze klantenkring. Kijk voor meer
informatie op www.brandvanegmond.com
Wat ga je doen
Tijdens je werkzaamheden werk je nauw samen met de online marketing manager en
communicatie executive om de online strategie optimaal uit te voeren. Je
werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van de marketing afdeling bij het
managen van de verschillende communicatie en social kanalen. Je bent 4 dagen (32 uur)
per week en minimaal 4 maanden beschikbaar voor deze werkervaringsplek. Standplaats
is Naarden (uitstekende busverbinding Amsterdam)
Werkzaamheden.
- Managen en beheren van de social media kanalen (Pinterest, Instagram,
Facebook, Wechat, Twitter en Linkedin)
- Schrijven van content voor de website en social media in het Engels en
Nederlands binnen de SEO en SEA richtlijnen..
- Genereren, documenteren en opvolgen van leads via Social media.
- Ondersteuning in het optimaliseren van de SEA strategie.
- Ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van een online PR Strategie.
Eisen
- Affiniteit met design en de luxury branche.
- Ervaring met Adobe Photoshop, Indesign en Illustrator is een pré.
- Ervaring met de Social Media kanalen en managing tools is een pré.
- Kennis van Wordpress is een pré.
Wij zijn op zoek naar gedreven, nieuwsgierige kandidaten met gevoel voor design, taal
en beeld. Wij bieden een inspirerende werkplek om samen te bouwen aan een ijzersterk
online merk voor Brand van Egmond. Herken jij jezelf in dit profiel? Pak dan deze
unieke kans en reageer direct.
Voor vragen omtrent deze vacature kan je bellen met 035-6921259 en vragen naar
Jolanda Eijkman of David Wolff
Brand van Egmond B.V. Nikkelstraat 41, 1411 AH Naarden, The Netherlands
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