VACATURE ‘CONTENT MARKETEER’
Wil jij bijdragen aan de versnelling van de transitie naar een duurzaam voedselsysteem? En denk jij
hier op marketing en communicatie vlak een bijdrage aan te kunnen leveren? Dan zoeken wij jou!
Abbot Kinney’s is een jong internationaal bedrijf uit Amsterdam. We maken yoghurt and ijs en gebruiken
uitsluitend natuurlijke ingrediënten die biologisch en 100% plantaardig zijn.
We geloven in goede, voedzame voeding die gemaakt is met respect voor mens, dier en planeet. Veel
mensen geloven in onze visie en daarom zijn we enorm hard aan het groeien. We zijn op dit moment
verkrijgbaar in meer dan 10 landen.
Het is leuk werk om nieuwe lekkere dingen te maken die goed voor je zijn, en mensen ervan te
overtuigen dat een plantaardigere wereld een goede wereld is. Maar internationale groei, nieuwe
klanten en nieuwe producten, dat is ook een flinke uitdaging.
Gelukkig hebben we een fantastisch team. Met slimme, ondernemende mensen die niet te beroerd zijn
om hun mouwen op te stropen. Het is hard werken, maar als tegenprestatie wordt je goed beloond, en
krijg je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Niet meer dan normaal.

WAT GA JE DOEN?
●
●

Social Media beheer > Je bent verantwoordelijk voor onze Sociale Media (Community
management o.a. Customer care)
Content marketing > Je vindt het leuk om mensen nieuwsgierig te maken over goed eten. En
wilt samen met een team van inspirerende food autoriteiten het content label van Abbot
Kinney’s naar een volgend level brengen.

●
●
●

Copywriter > Je versterkt ons team als copywriter en vormt samen met onze designer en
huisfotograaf het ‘inhouse’ creatieve team
Managing PR & Events > Je managed onze PR bureau’s en helpt mee bij de organisatie van
events.
Influencer marketing > Relatiemanagement van influencers en coördinatie voor food boxes

WIE BEN JIJ?
●
●
●
●
●
●
●
●

Je hebt een opleiding op HBO niveau
Je hebt aantoonbare kennis en ervaring (minimaal 1 jaar) als social media/content marketeer
Je houdt ervan gestructureerd en gedetailleerd te werken en zoekt graag naar praktische
oplossingen
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels (Duits/Frans is een pré)
Je bent in het bezit van een rijbewijs
Je hebt ervaring met Excel
Je bent voor 40 uur in de week beschikbaar
Je hebt affiniteit met de (plantaardige) voedings branche

WAT BIEDEN WIJ?
Een unieke werkervaring in een jong, snelgroeiend bedrijf waarbij je veel kunt leren en snel
verantwoordelijkheid krijgt. Wij bieden een rol van 40 uur per week aan en een marktconform salaris
afhankelijk van jouw werkervaring.
Wij zorgen voor een ambitieuze werksfeer waarbij zelfontwikkeling belangrijk is. Verder kun je een
lekkere & gezonde lunch, goede koffie, veel vrijheid en een goede borrel (op z’n tijd) verwachten. Dit
natuurlijk samen met de allerleukste collega’s. En je hoeft nooit meer na te denken over jouw ontbijt &
toetje!
Lijkt je dit wat?
Vertel ons dan waarom juist jij de perfecte aanvulling op ons team bent en waarom Abbot Kinney’s jou
zo een uitdagende werkplek lijkt. Mail dit samen met je CV naar joost@abbotkinneys.com.
Voor meer informatie over Abbot Kinney’s en onze producten bezoek onze website
www.abbotkinneys.com of check ons op Facebook en Instagram.

