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Hèt Full-service online marketingbureau

VACATURE

Social Media Marketeer (m/v)

Als Content & Social Marketeer ben je het creatieve brein
achter alle inspirerende content van onze klanten.
Dit doe je uiteraard samen met je collega’s van het Rubix team.
Functie omschrijving
Je weet precies wat de doelgroep van onze klanten boeit en zet die kennis in om op basis van de
Campagne kalender de juiste content en campagnes (paid) te bedenken, schrijven en produceren voor
op verschillende social media kanalen. In deze veelzijdige functie moet je strategisch en analytisch
kunnen denken en dit makkelijk kunnen omzetten in content die raakt en overtuigt. Je verbetert,
analyseert en test continu hoe onze social media kanalen bijdragen aan een nog betere ervaring van
onze klanten. Je bent een enthousiaste ‘doener’ met commercieel inzicht die goed zelfstandig én in
ons hechte team kan werken. Je houdt ervan te ondernemen, te innoveren en je brengt dan ook graag
nieuwe ideeën in. Daarnaast ben je verantwoordelijk, communicatief, analytisch en in het bezit van
een vlotte pen én een gezonde dosis humor.
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
Je schrijft/produceert de dagelijkse inspirerende content voor onze nieuwsbrief, blog en Social
media kanalen waarbij je actief de dialoog aangaat met onze followers;
Je initieert samenwerkingen met influencers,(online) magazines, stylistes, bloggers en vloggers
met het oog op exposure, branding en linkbuilding voor onze klanten;
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de strategie en het opstellen van de planning
voor al onze social kanalen welke aansluit op onze Campagne kalender;
Je analyseert continu de informatiewensen van bezoekers en klanten en creëert relevan
te/inspirerende content voor creatieve landingspagina’s of servicegerichte aftersales mailing
automations. Dit in samenwerking met de Campagne Manager;
Je bent de eindverantwoordelijke voor de productredactie, waaronder het schrijven van
aantrekkelijke productteksten en het verwerken van deze content zodat deze zichtbaar wordt
in onze webshop;
Je bewaakt en verbetert de informatieve kwaliteit van onze verschillende informatiepagina’s en
productomschrijvingen;
Uiteraard analyseer je de resultaten om te weten welke content en campagnes werken (en
welke niet) en deelt deze learningsactief met het hele team.
Wij zijn altijd op zoek naar mensen met een ondernemend hart. Werken bij Rubix marketing is werken
bij een marketingbureau dat continu in ontwikkeling is.
Wij bieden je:
De kans te werken bij het mediakbedrijf van nu en de toekomst;
Een informele werksfeer;
Doorgroeimogelijkheden;
Marktconforme vergoeding.
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VACATURE

Social Media Marketeer (m/v)

Als Content & Social Marketeer ben je het creatieve brein
achter alle inspirerende content van onze klanten.
Dit doe je uiteraard samen met je collega’s van het Rubix team.
Wat zoeken wij:
Je bent een digital native met aantoonbare ervaring op het gebied van social media &
content(redactie). Je hebt ervaring als social media expert bij een merk of in de consumenten
retail;
Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
Je hebt goede organisatorische vaardigheden en kan goed werken in een sterk veranderende
en groeiende omgeving;
Kennis van het Nederlandse en internationale digitale medialandschap;
Je zit vol ideeën hoe digital & social media traditionele communicatie, marketing en PR kunnen
aanvullen;
Klantgerichte ervaring en sterke mondelinge communicatie- en presentatievaardigheden;
Over Rubix Marketing
Allround Online Marketing bureau. Bij Rubix Marketing vind je alle expertise op het gebied van on- en
offline marketing onder één dak. Onze experts kunnen jou op elk marketingvlak van een professioneel
advies voorzien. Gaat het om de nieuwste technologieën of juist om een slimme strategie? Wij vinden
altijd een oplossing.
Onze aanpak
Wij staan niet stil als het om het constant verbeteren van onze dienstverlening gaat. Wij passen onze
service doorlopend aan, zodat er in pas wordt gelopen met de laatste ontwikkelingen op het gebied
van webdesign, social media, zoekmachine optimalisatie, leadgeneratie, conversie optimalisatie,
eyetracking, Google AdWords en web development.
Opgedane marketing ervaring met succesvolle marketingcampagnes wordt dagelijks door onze
deskundigen verfijnd toegepast. Jouw wensen als klant staan daarbij op de eerste plaats. Ook kun je
rekenen op een professioneel advies, mocht dat nodig zijn. In een persoonlijk gesprek maken onze
experts een plan voor een marketingtraject. Onze flexibele en transparante werkwijze zorgt voor een
omgeving waarbij wij direct kunnen inspelen op veranderingen die zich voordoen.
Ben jij de Content & Social Media Marketeer die wij zoeken?
Bel ons gerust op nummer 070 – 43 00 430 of stuur dan je
motivatiebrief en je CV naar info@rubixmarketing.nl
We kijken er naar uit je te ontmoeten!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.
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