JOIN THE FABULOUS PARFUMA TEAM
DIGITAL MARKETING ASSISTANT

Hello… fabulous you. Is it you we’re looking for?
Een “digital wizkid”?
Gek op alles wat met beauty te maken heeft?
Een creatieve duizendpoot die van afwisseling houdt en ons Parfum Team Online kan ondersteunen?

WELKOM BIJ TEAM ONLINE!
Als digital marketing assistant ondersteun je het online team bij het hele Parfuma verhaal; on- & offline. Je zorgt mee voor
de dagelijkse invulling van de digitale content en communicatie op de verschillende online kanalen (Facebook, Instagram,
Youtube, Pintrest, Google,Linkedin…).
Zowel contentcreatie als copywriting zijn mee jouw know-how. Creëren, redigeren, proeflezen van diverse content voor
webpagina's tot banners. Het schrijven rond/over producten in mailings en op onze blog klinkt je als muziek in de oren. Het
invullen van FOLEON (online editie Parfuma Edition) leidt jij mee in goede banen: linkbuilding, content invullen… .
In teamverband plaats je nieuwigheden online op parfuma.com en zorg je voor een optimaal beheer van alles was online
verschijnt; zowel front-end als back-end. Een kritisch oog is fijn! Je zet advertentiecampagnes op poten met de juiste
targets en doelgroep (op sociale media).
Je waarborgt de kwaliteit van communicatie op het vlak van look & feel + tone of voice.

Nice to meet you?:
Je beschikt over een Bachelor en/of Master diploma (marketing, communicatie, multimedia technologie…). Je hebt minstens
3jr relevante ervaring in een gelijkaardige functie. Bij voorkeur in de creatieve sector, mode of retail.
WAAUW !
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands. Engels & Frans schrikken je niet af (basiskennis). Je hebt een goede basiskennis van
Adobe Photoshop, Lightroom, InDesign en Première Pro. Je hebt een passie voor beauty en bent gebeten door digitale
marketing technologie. Je kan overweg met de werking van diverse (sociale) media kanalen (oa. Facebook, Instagram, Pinterest,
blogs, video’s, vlogs, feeds, gids, mailings…). Je kent hieromtrent de nieuwste tips en tricks en volgt deze op de voet. Je test
graag nieuwe digitale tools uit. Het leren van een digitale tool schrikt je niet af. Je bent sterk in het maken van commerciële
copy, zowel voor social media, e-mailing als print. Je maakt zelf graag foto’s en video’s.
DUBBEL WAAUW !
Je bent ondernemend en hebt een commerciële ingesteldheid en denkt vanuit het perspectief van de klant. Je bent een
plantrekker: je bijt je vast en laat niet meer los. Je werkt zelfstandig, maar weet collega’s te betrekken in je projecten. Je
communiceert helder en duidelijk. Je gaat proactief aan de slag met ideeën. Je werkt nauwkeurig en gaat planmatig aan de slag:
deadlines haal je vlotjes. Je kan probleemoplossend denken en handelen.
HELEMAAL WAAUW!
JE BENT NIET PERFECT, want dat bestaat niet.

What’s in it for you?
Een veelzijdige job in een jong, dynamisch team die beiden dol zijn op ziekenhuisseries, koffie en knabbeltjes (gekke combi
misschien 😉). But there is more…
Je krijgt een vast, voltijds contract van onbepaalde duur in de mooiste parfumerie van ‘t stad. Je hebt een competitief loon,
naar aantal ervaringsjaren met aanvullende voordelen als Groepsverzekering, Hospitalisatie- en Ambulante verzekering en
Maaltijdcheques. Leuk, toch?
Plaats: Parfuma Antwerpen, Eiermarkt 31 + verhuis op termijn naar Mechelsesteenweg 1 - Hove

I want the job !!
Je bent aan het einde van de vacature gekomen – YOU DID IT.
Je hebt wel interesse in een plek in ons Fabulous Online Team – YOU CAN DO IT.
LET’S DO IT.
•
•

Waarom solliciteer je op deze functie?
Wat is jouw affiniteit met niche cosmetica producten, mode, fasion, beauty… ?

•
•
•

Waar en hoe heb jij ervaring opgedaan als digital marketing assistant?
Waar en hoe heb je ervaring met het maken van creatieve foto’s / video’s / reels?
Waar en hoe heb je ervaring als copywriter?

•
•
•
•

Waaruit blijkt dat je beschikt over een groot flexibel vermogen?
Wat kenmerkt jou?
Hoe omschrijf jij jezelf?
Hoe snel zou je vrij kunnen zijn?

•

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Stuur je CV en kort je antwoorden op deze vragen naar nathalie@parfuma.com.

