Fosby Online Marketing
https://fosby.nl/social-media-marketeer/

Fosby zoekt:

Employment Type

Gave projecten hebben we. Net als leuke opdrachtgevers. Nu nog een
ervaren social advertising specialist erbij! Want dan zijn we helemaal blij!
Jij zet niet alleen campagnes op, je geeft ook advies! En omdat we bij Fosby
hard groeien krijg je ook nog eens de kans om nét zo hard te leren en
groeien als wij! Interesse? Lees snel de vacature van Social Media
Marketeer bij Fosby.

Social Media Marketeer in hart en
nieren? Je bent verantwoordelijk
voor het effectief bereiken van
doelgroepen via de juiste kanalen
voor onze opdrachtgevers.

Als Social Media Marketeer ben je verantwoordelijk voor het effectief bereiken
van doelgroepen via de juiste kanalen voor onze opdrachtgevers, nationaal en
internationaal! Je voert meerdere campagnes tegelijk uit, denkt actief mee over
de lange termijn strategie van klanten en bedenkt welke content op de
advertenties komt te staan. Hierin werk je veel samen met project managers,
commerciële strategen en andere campagne managers!

Aan de slag bij Fosby betekent:
Helemaal los gaan!
Inrichten van betaalde campagnes op onder andere Facebook, Instagram,
LinkedIn en Pinterest
Bedenken hoe we met tekst en beeld de juiste doelgroep kunnen
aanspreken
Analyseren en doorlopend optimaliseren van de campagneresultaten,
denk aan A/B testen
Maken van rapportages en klanten advies geven over hoe het nóg beter
kan

Fosby zoekt:
Match made in heaven?
2 jaar recente en relevante online marketing ervaring (het liefst aan
bureauzijde)
Ervaring met paid advertising / social advertisement
Vloeiende Nederlandse en Engelse beheersing (Duits = bonus!)
Creatief, analytisch en zeer stressbestendig

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid
Een plek waar je je verder kunt ontwikkelen
Opleidingsmogelijkheden (door o.a. trainingen bij onze partner
Competence Factory)
Het nieuwe werken
Werken in specialisten teams
Tafelvoetbal en flipper competities
(Sportieve) uitjes met een enthousiast en gedreven team
Marktconform salaris (afhankelijk van ervaring en leeftijd)
Een jaarlijkse parachutesprong
Reiskostenvergoeding, telefoonvergoeding en macbook
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Sounds like you?
We staan te popelen om je te leren kennen. Reageer op onze vacature en we
nemen zo snel mogelijk contact met je op!
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