Functie: Social Media Assistent
Location: Londen, Verenigd Koninkrijk
Sluitingsdatum:
Functie Omschrijving:
My Nametags (www.mynametags.com) is een award-winnend bedrijf met een vrij groot marktaandeel in
naamlabels in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Frankrijk Nederland en België. We verkopen naamlabels aan
131 landen ter wereld. Met een aantal zeer interessante projecten die voor de toekomst gepland staan, breiden
we ons marketing team uit.
We zijn op zoek naar een creatieve en ambitieuze Social Media Assistant die kan assisteren bij alle toekomstige
marketing activiteiten en om bij te dragen aan het als maar groeiend marktaandeel van My Nametags. Werkend
vanuit huis, zal de kandidaat direct rapporteren aan de Marketing Executive en de Marketing Director, om een zo
optimaal mogelijk beheer van social media en blogger outreach te creëren.
Het is een geweldige part-time functie voor een student of afgestudeerde met relevante ervaring om zijn/haar
vaardigheden in allerlei marketingaspecten verder te ontwikkelen binnen een groeiend Midden/Kleinbedrijf.
Hoofdverantwoordelijkheden:
•
Het management van de social media kanalen (Facebook, Instagram, Google Plus, Twitter etc.).
•
Assisteren bij klantenservice issues en waar van toepassing via de social media kanalen.
•
Het creëren van content voor de social media kanalen die voor betrokkenheid zorgt bij (potentiële) klanten.
•
Het behouden van een goed niveau van het aantal bloggers en een goede spreiding ervan met de
bijbehorende administratie.
•
Goede afstemming met het in-house vertaalteam..
•
Assistentie bij onze Affiliate Marketing programma’s.
Specificaties en Kwalificaties:
Essentieel
•
Een bewezen interesse en kennis van social media.
•
Is een creatieve denker.
•
Goed diploma (2:1) in een relevant vak of een specifieke studie volgend.
•
Een proactieve houding
•
Sterke organisatie en time management vaardigheden,- dit betreft een ‘werken vanuit huis rol’’ dus deze
vaardigheden zijn essentieel.
•
Ervaring met Microsoft Word, Excel en Google Drive.
•
Is bereid om vaardigheden uit te breiden
•
Heeft een goed ook voor detail.
•
Sterke schrijfvaardigheden en verbale communicatie – extra kennis van de Nederlandse taal
•
Goede schrijf -en spreekvaardigheden van de Engelse taal – essentieel voor de communicatie met ons
kantoor in Londen.

•

Bereid om periodiek naar Londen te reizen en staat open om full time werkzaamheden uit te voeren tijdens
de zomermaanden.

Gewenst
•
Kennis van Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, etc)
•
Additionele taalvaardigheden (niet essentieel)
Om te solliciteren, stuur
marketing@mynametags.com
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