
                                                     

 

                  
 

 

Vacature Content Marketeer (32-40 uur, Nederlands en 
Franssprekend) 

Venez-vous nous aider chez Difrax? Difrax staat voor ‘A Little Help’. Dat doen we met onze S-flessen, fopspenen en 
alle andere producten die Difrax in het assortiment heeft. Als content marketeer bij Difrax ben je verantwoordelijk om 
onze merkwaarden te vertalen naar pakkende teksten. Samen met het team zorg je dat de mooie producten op de 
juiste kanalen in de spotlights worden gezet. Intern en extern en offline en online zowel voor de Nederlandse als de 
Franse markt. Zo kunnen we onze bestaande klanten -maar vooral ook nieuwe vaders en moeders- steeds weer 
interesseren en van informatie voorzien. Tu ne tournes pas la main pour un blog en français!  
 
Jij bent degene binnen de organisatie die de Difrax boodschap vertaalt naar de consument. Je wordt o.a. 
verantwoordelijk voor webteksten, nieuwsbrieven, USP’s kernachtig formuleren, verpakkingteksten en SEO. 
Daarnaast ben je een waar organisatietalent. Dat zit als het ware in je bloed. Want binnen deze veelzijdige 
marketingfunctie zien we je ook graag allerlei offline activiteiten organiseren. Beurzen, productintroducties en events 
weet jij steeds weer opnieuw op een creatieve manier neer te zetten. Je bent heel hands-on en ook nog 
kostenbewust. Daarnaast onderhoud je je contacten regelmatig en weet ze soms spontaan te verrassen. Denk aan 
onze internationale distributeurs, magazines, beursorganisaties, influencers, de pers en alle andere relaties. 
 
Dus kun je spelen met woorden, maar vind je het ook leuk om acties te verzinnen en uit te voeren? Dan is dit de ideale 
baan voor je! Je kan je creativiteit kwijt in woord, maar ook in daden binnen ons bedrijf. 
 

 
 

Een greep uit de belangrijkste taken van deze leuke functie voor de Franse en 
Nederlandse markt: 

• Opstellen, publiceren en verspreiden van internationale persberichten, perspakketten, VIP-programma’s en 
nieuwsbrieven 

• Bedenken en uitwerken van creatieve PR-plannen en marketingcampagnes in meerdere talen 

• Initiëren van samenwerkingsverbanden, publiciteitscampagnes, genereren van free publicity en media inkoop 

• Organiseren van (inter)nationale beurzen en activiteiten voor B2B en B2C 

• Bedenken en ontwikkelen van innovatief internationaal POS en display materiaal, zoals o.a. het babyboekje, 
USP-sheets, flyers, kaarten en instore materiaal i.s.m. onze inhouse designer   

• Beheer en opstellen marketing- en contentkalender (online en offline acties) in lijn met de planning en het 
budget 

• Relatiemanagement (denk aan de pers, distributeurs, bloggers, influencers, experts, lactatiekundigen, etc.) 

• Aanmelden en volgen van prijzen en Awards 

• Aansturen van 2 collega’s en een stagiaire 
 
 



                                                     

 

Wat bieden wij?  
Een afwisselende job op een leuke afdeling met briljant gezellige collega’s in een mooi bedrijf. Wil jij samen met ons 
verder bouwen aan een wereldmerk en wil je werken in een enthousiast, gemotiveerd team? Dan bieden wij jou een 
interessante, veelzijdige functie met volop kansen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.  

Een marktconform salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen de €40.000 en €50.000 p/j) en bijbehorende 
secundaire arbeidsvoorwaarden vinden wij vanzelfsprekend! 

  
 

Je bent razend enthousiast over deze functie, en nu?  
Lijkt het je wat om bij ons in het team te werken met veel verantwoordelijkheid? Dan is dit je kans! We werken met 
veel vrouwen in het bedrijf maar geloven enorm in diversiteit. Dus mannen zijn ook zeker uitgenodigd om te 
solliciteren! Je kunt je motivatie en CV  sturen naar: maryvonne@difrax.com o.v.v. “Vacature Content Marketeer”. 

 
Difrax 
Difrax is het Nederlandse A-merk in babyproducten en is marktleider in babyflessen en fopspenen. Met innovatieve en 
eigentijdse producten wil Difrax het leven van baby’s, peuters en ouders zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk 
maken. Difrax staat voor Care en Happy Growth! Difrax heeft de ambitie om haar positie internationaal uit te breiden. 
Dat doen we met een klein, hecht team van ongeveer 25 medewerkers. Onze kernwaarden zijn: Wij zijn persoonlijk en 
hartelijk, we hebben een CAN DO mentaliteit en we hebben een passie om het verschil te maken! 

https://www.youtube.com/watch?v=mihaqW8uA1s 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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