White Crow Selection is op zoek naar een Content Manager.
Onze klant is een gekende retailketen in de luxesector. Hun
hoofdkantoren zijn gelegen te regio Brussel.

We zijn op zoek naar een Content Manager om het marketing-team
te versterken.
Als Content Manager coordineer je en neem je deel aan de strategische
content implementatie van het bedrijf.
Je staat in voor de grafische en editoriale chart van het bedrijf en de
merken die het bedrijf verdeelt opdat het imago van het bedrijf en haar
merken verder worden ontwikkeld.
Dit houdt in:
Content strategie
•
Het opstellen van een jaarlijkse kalender met thema’s en
boodschappen per kanaal
•
Het bedrijf en haar merken aantrekkelijker maken door middel van
dynamische en creatieve contents
•
Opvolgen van performanties: omvang community, niveau
engagement, gebruik van # eigen merken, optmalisatie van toegekende
budgetten.
Grafische en editoriale charter
•
Onder toezicht van de Brand Manager stel je grafische en
editoriale charters op, die je optimaliseert in functie van tendensen (
nieuwe kanalen, gedrag klant, …)
•
Realisatie van layouts voor alle online en offline communicatie
ondersteuningen met behulp van copywriters, webdesigners, freelance
maatschappijen, enz.

Webdesign/ graphisme
•
Aanleveren van grafische elementen op de website om zo
commerciele campagnes te animeren
•
Aanleveren van grafische elementen voor de animaties van
Emarketing campagnes

People Management
•
Aansturen van een team bestaande uit een web designer en een
content officer, door middel van coaching, taakopvolging, opstellen
van prioriteiten, …
•
Jaarlijkse performantie- en functioneringsgesprekken voeren
•
Onderhouden van een constructieve relatie met externe partners
(agentschappen, … )

White Crow Selection gaat op zoek naar de volgende witte
raaf voor haar klant:
- Master denk- en werkniveau (marketing, digital, ….)
- Affiniteit met en uitgesproken interesse voor de beauty’sector
- 3 tot 5 jaar ervaring binnen een web- en e-commerce functie
- Goede kennis van tools zoals Office, Suite Adobe CE (Photoshop
Illustrator), HTML5, CSS3
- Creatieve, nieuwsgierige, dynamische en enthousiaste persoonlijkheid
- Ervaring in het aansturen van een team is een groot pluspunt
- Tweetalig (FR/NL)

Onze klant biedt jou
een voltijds contract (36u/wk) van onbepaalde duur
Je krijgt de kans om ambitieus bedrijf te vervoegen in de luxewereld
en dit binnen een aangenaam werkkader.

Je krijgt een gevarieerde functie met grote autonomie, aangevuld met
een aantrekkelijk salarispakket!

Interesse? Wens je bijkomende informatie?
Aarzel dan niet om ons je persoonlijke CV te mailen naar
info@whitecrowselection.com,
opdat we je kunnen contacteren voor bijkomende informatie
hieromtrent.
Door te solliciteren op deze vacature, erkent u dat u de volgende
voorwaarden hebt gelezen en ook accepteert :
http://whitecrowselection.com/LEGAL_Privacyverklaring.pdf

Tot snel,
White Crow Selection-team.

