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Studierichting:

Femmefab – EEN Media Group
Sales en Marketing
Campaign Manager
Fulltime Campaign Manager - per direct
www.femmefab.nl
HBO - Marketing, Commerciële Economie, Media & Communicatie

Over Femmefab & de functie
Femmefab is een online mediabedrijf dat influencers en publishers vertegenwoordigt, gericht op vrouwen
in de categorie Moms, Health & Food en Lifestyle. Denk hierbij aan grote platformen als Girlscene.nl en
influencers zoals @kellycaresse, @michelle_bollen en @deliaskinmaster. Femmefab is de schakel tussen de
merken en de content platformen waarbij wordt geadverteerd via YouTube, Instagram, blogs en Facebook.
De accountmanagers zijn verantwoordelijk voor diverse klanten en bureaus en zetten hierbij creatieve
campagnes op. De campaign manager voert vervolgens de gehele campagne uit van A tot Z, waarbij je de
schakel bent tussen de klant en de influencer.
Jij zal onderdeel uitmaken van een jong, dynamisch en gedreven team op het kantoor van EEN Media in De
Hallen van Amsterdam. Naast het werk zijn er veel gezellige teamborrels en etentjes!
De werkzaamheden?
• Marketing – Samen met de account executive en accountmanagers bekijk jij hoe de campagnes het beste
ingezet kunnen worden en vervolgens zal jij de campagne uitrollen en coördineren.
• Campaign management - Je bent verantwoordelijk voor de planning, briefing, het optimaliseren, het
analyseren en het rapporteren van de campagnes.
• Communicatie – Je bent samen met je collega’s de schakel tussen de influencers en bureaus/klanten.
Wat verwachten wij van jou?
• Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk
• Je bent positief, communicatief en flexibel
• Je kan overzicht houden, bent nauwkeurig en kan goed zelfstandig werken
• Je houdt van aanpakken en bent een echte doorzetter
• Je bent goed in het herkennen van behoeften en problemen en in het zoeken naar de juiste oplossingen
• Je kunt goed omgaan met deadlines en je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit
Is dit echt iets voor jou?
Als campaign manager draai je volledige campagnes en werk je vanaf de allerleukste plek in Amsterdam: De
Hallen! Je krijgt veel verantwoordelijkheden en mogelijkheden waardoor je je kan ontwikkelen.
Herken jij je in het profiel dat wij schetsen? Stuur je motivatiebrief met CV naar info@femmefab.nl t.a.v. Laura
Nagtegaal (o.v.v. Campaign Manager Femmefab)

