Social Media Marketeer
Bij Yumeko dromen we van een wereld waarin iedereen beter slaapt. Door mooie, zachte en vooral
duurzame producten voor de slaap- en badkamer te maken, willen we het leven wat aangenamer en
comfortabeler maken en de wereld schoner en eerlijker. Change the world sleeping.
Bij Yumeko, gevestigd in hartje Amsterdam, werken we inmiddels met zo’n 28 mensen aan het realiseren van deze droom. We laten ons inspireren door het leven, de plekken die we bezoeken en de
mensen die we ontmoeten. We kennen onze leveranciers, we weten welke boeren onze grondstoffen produceren en we bezoeken de fabrieken in India en Portugal waar onze stoffen gemaakt worden. We organiseren onze eigen fotoshoots en zoeken onze eigen modellen.
Yumeko is op zoek naar een energieke en gedreven Social Media Marketeer. Ben je niet bang voor een
uitdaging in een dynamisch team waarbij het uiten van eigen ideeën zeer gewaardeerd wordt? Dan
pas jij bij Yumeko.

Wat ga je doen?
Als Social Media Marketeer heb je de volgende verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de strategie en kwaliteit van de Social Media kanalen
Van LinkedIn tot Tiktok, jij kent de kanalen op je duimpje en weet precies waar en hoe je met
onze doelgroep interactie krijgt
Je vindt de juiste partners en influencers voor Yumeko en zet zinvolle samenwerkingen op
Jij bent op de hoogte van de trends en kijkt samen met onze content creators naar de meest
succesvolle doorvertaling
Je schakelt met de collega’s van E-commerce en Dept (digital agency) om de juiste content
extern uit te kunnen zetten, bijvoorbeeld met een landelijke reclamecampagne

Wie zoeken wij?
Onze ideale Social Media Marketeer past bij ons DNA. Je bent dus zeer gemotiveerd een steentje bij
te dragen aan onze idealen en het succes van ons bedrijf. Wij zoeken een creatieve doordenker met:
•
•
•
•
•
•
•

Een hoog verantwoordelijkheidsgevoel
Zelfstandigheid
Interesse in het verhaal van Yumeko
HBO werk- en denkniveau en tenminste 5 jaar relevante werkervaring
Sterk analytisch vermogen
Heldere en duidelijke communicatie
Kennis van Adobe Photoshop, Illustrator is een pré

Wat mag je van Yumeko verwachten?
•
•
•
•
•
•
•

Interesse in jou!
Een uitdagende functie binnen een snelgroeiend bedrijf, waarbij je veel ruimte krijgt voor eigen
ideeën en invulling
Werk voor 32u per week met een fijne mix van op kantoor en thuis werken
Een informele werkomgeving in een grachtenpand in het centrum van Amsterdam
30 vakantiedagen op fulltime basis;
Reiskostenvergoeding;
Een collectief pensioen.

Ga jij impact maken door je kennis in te zetten bij Yumeko? Stuur je CV en je motivatiefilmpje (max
1min) naar people@yumeko.nl t.a.v. Nina Werkhoven.
Wil je meer informatie? Bel +31 (0)20 754 91 22 en vraag naar onze huidige Social Media Manager
Julia. Zij is vijf dagen per week bereikbaar.

It all starts with a dream...
Change the world sleeping

