vacature

CONTENT
MARKETEER

32 - 40 UUR | WARMOND

Functie

Werkzaamheden

Functie-eisen

Voor Voetbaldirect zijn we op zoek naar een
ambitieuze en gedreven Content Marketeer.
Ben jij onze nieuwe collega die gek is van
voetbal en zorgt dat relevante en waardevolle
content onze doelgroep bereikt?

•

•
•

VoetbalDirect is onderdeel van Passa Sports.
Passa Sports is het overkoepelende bedrijf
waaronder verschillende labels vallen. Zo zijn
onder andere TennisDirect, RunningDirect en
HockeyDirect ook onderdeel van Passa Sports.
Deze labels herken je misschien wel vanuit hun
partnerships met bijvoorbeeld de Atlethiek Unie,
de KNLTB of de KNHB.

•

Passa Sports is een van de snelst groeiende
eCommerce bedrijven in Europa. Dat maakt het
enorm leuk om voor te werken, want geen dag
is het hetzelfde en iedereen wil vooruit!
In deze functie ga je werken in het team
van VoetbalDirect. Je werkt nauw samen
met de Marketeer, Content creator &
Content shopmanager om de doelgroep zo
goed mogelijk te benaderen. Verder leg je
verantwoordelijkheid af aan de Category
Manager Voetbal.

•

•
•

Opstellen, onderhouden en opvolgen van
een Social Media strategie (Instagram,
TikTok, Facebook, YouTube)
Het creëren van nieuwe content voor
Social Media + het inzetten van eigen
content via de juiste kanalen.
Het beheer van onze Social Media
accounts + Social Advertising
Interactiviteit op onze Social Media
kanalen vergroten door middel van
(externe) leads en giveaways/winacties.
Opstellen van een contentstrategie
in samenspraak met Content Creator,
Marketeer en Category Manager. Welke
kanalen zet je waarvoor in? Welke
doelgroep bereik je via welk kanaal en
welke boodschappen wil je verkondigen?

Profiel
Je bent natuurlijk een liefhebber van de
mooiste sport van de wereld. Je bent daarnaast creatief, altijd op de hoogte van de
laatste voetbalnieuwtjes en weet perfect hoe
je onze doelgroepen het beste kunt benaderen.
Bovenal verwachten we een stortvloed aan
drive en energie die je samen met het team van
Voetbaldirect om kan zetten in mooie plannen.

•
•

Een afgeronde HBO- opleiding
Minimaal 2 jaar werkervaring in een
vergelijkbare functie
Fulltime beschikbaar en flexibel tijdens
piek momenten in het seizoen
Passie voor voetbal

Kennis & Competenties
•
•
•
•
•

Creatief
Inlevingsvermogen
Multimediaal
Teamspeler
Ervaring met Photoshop

Wij bieden jou
•
•
•
•
•
•

Werkzaamheden met veel ruimte voor
eigen initiatieven en ideeën
Een kans om een enorm netwerk binnen
de voetbalmarkt te vergaren
Leuke collega’s in een bedrijf wat om sport
draait
Goed salaris met doorgroeimogelijkheden
Korting op meer dan 15.000 sportartikelen
van al onze webshopsl
Teamspeler

Interesse?
Scoor een uitnodiging voor een gesprek door
je motivatie en cv te sturen naar onze HRManager: Tessa.vanhelvert@passasports.com
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