
by Parra zoekt een “CONTENT MANAGER”

By Parra opereert internationaal met 4 vestigingen wereldwijd.

Het hoofdkantoor in Nederland stuurt met een klein team alle operaties aan ten behoeve van

de groothandel en retail van de by Parra collecties en samenwerkingsprojecten.

We zijn op zoek naar een collega met een scherp oog en groot gevoel voor

verantwoordelijkheid. Als content manager verzorg je de afbeeldingen en teksten op onze web

stores. Je begeleidt dit proces van het begin tot eind. Van het plannen van de shoots,

stylen van de producten tot het beoordelen en finetunen van de afbeeldingen. Ook schrijf je

productteksten en zorg je ervoor dat de web stores voor retail- en groothandel er altijd

mooi uit zien. Daarnaast zal je ook gevraagd worden om projecten op te pakken die verwant

zijn aan de “user experience” van onze klanten en verzorg je de opmaak van de catalogus.

werkzaamheden

Een greep uit de werkzaamheden;

● In ontvangst nemen van (sample) collecties
● Plannen en voorbereiden van de photoshoot, stylen van producten tijdens de shoot
● Beoordelen van beelden en waar nodig finetunen in Photoshop
● Opmaken catalogus ten behoeve van de groothandel
● Schrijven van productteksten ter ondersteuning van de verkoop
● Verwerking van teksten en afbeeldingen in de verschillende web stores
● Bewaken van deadlines, controleren van gegevens en juiste werking web store
● Online zetten van producten

functie-eisen

● HBO werk- en denkniveau
● Uitstekende Engelse en Nederlandse taalbeheersing, zowel mondeling als

schriftelijk
● Ervaring met Photoshop is een must
● Oog voor detail, gevoel voor esthetiek
● Affiniteit met productfotografie
● Je werkt zelfstandig, gestructureerd en zeer zorgvuldig
● Vertrouwd met Mac OS
● Regio ‘s-Hertogenbosch
● Ervaring in een vergelijkbare functie
● Enige affiniteit met de markt waarin by Parra opereert

wij bieden

● Werkweek van 20-25 uur, verdeeld over 3-5 dagen, maandag t/m vrijdag
● Marktconform salaris, vakantiegeld, pensioenregeling
● Een relaxte werksfeer op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch / met soms drukke weken!
● Personeelskorting op het assortiment

Ben je nauwkeurig, gestructureerd en is zelfstandig werken voor jou geen probleem? Denk je

oplossingsgericht en herken je jezelf in deze vacature?

Mail ons dan vóór 20-12-2021 je CV + motivatie naar info@byparra.com




