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ONLINE MARKETEER
FUN, HET BEDRIJF.
FUN is een dynamische organisatie met een no-nonsense aanpak. Binnen de informele FUN sfeer krijgt iedereen een kans om
als gelijkwaardige schakel van het team, de ambitieuze toekomstplannen te realiseren. Als leading e-tailer in Vlaanderen met
meer dan 30 winkels, 1 experience center en 25 webshops bieden we de meest complete winkelervaring. Met een
multichannel aanpak wil FUN de klant 24/7 bedienen: waar, wanneer en hoe hij het wil, zowel online als offline. Dankzij het
uitgebreide assortiment speel, creatieve en feestproducten voor de héle familie wil FUN de klant blijven verrassen en
inspireren.

FUN, DE UITDAGING.
TWEE BELANGRIJKE TAKEN: CONTENT WRITING EN SOCIAL MEDIA
Online marketing/Content writing
Opzetten, schrijven en uitwerken van mails: Zowel inspirationeel als promotioneel
CRM- en eRFM-flows opzetten/opvolgen in samenspraak met team.
Als content marketeer zal je instaan voor het creeëren van content voor digital marketing (mail, social, blog, …).
Hierbij heb je oog voor detail.
Je zorgt ervoor dat je een toegevoegde waarde kan betekenen om de klant bewust voor Fun te laten kiezen.
Je ontwikkelt betrokkenheid, een community rond het merk Fun en de verkochte artikelen.
Je schrijft teksten voor de verschillende media, zowel online (als offline).
Je houdt hierbij steeds de brand identity in het achterhoofd, helpt deze nog meer te ontwikkelen.
Je werkt heel nauw samen met je collega marketeers voor allerlei projecten.
Hierbij kan je zeker creatief uit de hoek komen!
Kennis van Selligent is een grote plus.

Social media specialist
Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn
Wekelijkse posts/Ads/Analyses
De wereld van Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn en YouTube heeft geen geheimen voor jou!
Als sociale media expert versterk je het marketingteam van Fun.
Je draagt bij aan het uittekenen, realiseren en innoveren van onze online aanwezigheid op sociale media.
Je werkt ideeën op een originele manier uit en en zet die om in opvallende campagnes.
Je zorgt ervoor dat onze socialmediakanalen up-to-date blijven.
Je stelt de jaarlijkse contentkalender op en zet samen met het grafische team boeiende content op.
Je zet socialmedia-campagnes op en staat in voor het beheer.
Je verzamelt en analyseert de resultaten van de campagnes en komt met verbeterpunten.
Je denkt strategisch na over de resultaten en de next steps van projecten

FUN, DE ATTITUDE.
Je behaalde een bachelor in marketing, communicatie, journalistiek of gelijkwaardig door ervaring
Je hebt een zeer goede kennis Nederlands, daarnaast ook goede kennis Engels en/of Frans
Je hebt zeer sterke copy writing skills
Je bent creatief en innovatief
Je bent gepassioneerd door spelen, feesten en genieten
Je kan zelfstandig werken
Je bent hands-on, een teamspeler en iemand met een positieve ingesteldheid
Je houdt ervan om creatief te zijn
Je werkt vanuit ons kantoor in Brugge

FUN, DE JOB.
Je komt terecht in een jong & dynamisch team waar je de kans krijgt om jezelf van je beste kant te laten zien
Je krijgt een marktconform loon aangevuld met extralegale voordelen

