
WAT GA JE DOEN? 

Binnen het online marketing team wordt je verantwoordelijk voor de tactische doorvertaling van het online marketingplan op de verschillende social kanalen en zorg 

je er daarnaast voor dat de content altijd up-to-date is. Dit doe je in samenspraak met de creatievelingen van onze in-house Creative Studio. Je maakt aan de hand 

van de social media strategie de contentkalender, beheert deze en stuurt tijdig iedereen aan om ervoor te zorgen dat de juiste content op tijd bij je aangeleverd 

wordt. Verder analyseer je de prestaties per content per kanaal en stuur je bij waar nodig.  

die verantwoordelijk is voor alle activiteiten en communicatie op onze socials.

HET IDEALE PLAATJE

Je ademt social media en bent goed op de hoogte van de laatste trends per kanaal. Je hebt een aantal jaar ervaring hebt als Social Media Manager in een commerciële 

(E-Com) omgeving, waardoor je weet waar de kansen en mogelijkheden per kanaal liggen. Je moet op strategisch niveau kunnen sparren en op tactisch niveau 

kunnen uitvoeren. En die afwisseling ook leuk vinden. Als je het daarnaast het leuk vindt om met ambitieuze creatievelingen in teamverband te werken, zelf lekker 

creatief bent, veel initiatief neemt, met nieuwe ideeën komt en af en toe eigenwijs durft te zijn, dan pas je helemaal in mijn ideale plaatje. 

SOLLICITEREN

Spreekt deze baan je aan? Tof! Stuur je CV en motivatie naar emile@suitsuit.nl. Wil je meer weten of heb je vragen over deze functie? 

Neem dan even contact op met Emile. Je kunt hem telefonisch bereiken op 035-5429125. 

Ik hoop je snel te ontmoeten!

I  AM ON A MISSION. 

Al bijna 15 jaar ben ik één van de meest geliefde travel brands voor vrouwen. Eigenlijk voornamelijk 

door mijn uiterlijk. En hoewel ik dat beeld zelf heb gecreëerd, ben ik meer dan een mooi plaatje alleen.  

Ik wil een merk zijn dat een verschil maakt in de manier waarop vrouwen reizen. Maar ook een merk 

dat sociale waarde toevoegt aan het leven van vrouwen. Door meer te zijn dan aantrekkelijk alleen.  

Door mijn eigen gang te gaan en mezelf te zijn wil ik vrouwen inspireren om hetzelfde te doen. 

Kortom, het is tijd voor de volgende stap in mijn reis. Hiervoor zoek ik nog wel een:

WE’RE HIRING  SOCIAL MEDIA MANAGER

SOCIAL MEDIA MANAGER 
 (32 – 40 UUR)

WAT BIED IK JE?

Een uitdagende functie in een leuk, jong team bij het meeste begeerde koffermerk onder vrouwen, waar 

een ambitieuze, maar no-nonsens ‘vibe’ hangt. Waar vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan, 

 je creativiteit alle ruimte krijgt en je je eigen succes mag bepalen!

In Soest wacht ik met ruim 25 aanstaande collega’s op je, de lunch wordt er dagelijks voor je geregeld en op 

vrijdag luiden we samen met een VRIJMIBO het weekend in. In deze functie ontvang je ook alle vrijheid om 

(gedeeltelijk) thuis of remote (in het buitenland) te werken. Uiteraard bied ik je een marktconform salaris, 

een premievrij pensioen en prima overige voorwaarden.


