VA C AT U R E : C O Ö R D I N AT O R
WEBSITE EN SOCIALE MEDIA (M/V)
“Yoyo books “is een internationaal gevestigde waarde als uitgever van commerciële kinderboeken.
Wij ontwikkelen eigen concepten van wit blad tot aantrekkelijk, educatief en kwaliteitsvol boek voor
kinderen van 0 tot 8 jaar. Onze vestiging is gelegen te Olen.
Als sociale media coördinator beheer je creatief onze verschillende online kanalen. Je bepaalt zowel
beeld als woord. Dit doe je graag in overleg want je maakt deel uit van YOYO BOOKS’ creatief team.
Yoyo books is op zoek naar een ‘Coördinator Website en Sociale Media’ (M/V)
TA A K O M S C H R I J V I N G :
- Verantwoordelijk voor het beheer van verschillende online communicatiekanalen (website,
webshop, sociale media, etc… );
- Centraal aanspreekpunt voor alles wat betreft online communicatie en marketing; zowel intern
als externen;
- Verhogen van naamsbekendheid Yoyo Books, voornamelijk via sociale media;
- Samen met het management bepaal en bewaak je mee de online marketing strategie;
- Samenwerken met alle afdelingen van Yoyo Books in de Belgische vestiging en met de verantwoordelijke
mensen van de buitenlandse vestigingen (Noord-Amerika, Portugal, Hongarije, Duitsland en Nederland);
PROFIEL:
- Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma of je hebt gelijkwaardige ervaring in een
soortgelijke job opgedaan;
- Je hebt werken met sociale media en online advertenties in de vingers;
- Communicatie- en marketingplannen opstellen en tevens uitwerken zijn je niet vreemd;
- Je bent creatief en hebt ervaring met Adobe-toepassingen (InDesign, Photoshop, Illustrator, etc…);
- Je werkt zelfstandig, probleemoplossend en kan andere mensen enthousiast maken;
- Initiatief nemen en flexibiliteit in je werk vind je normaal;
- Je bent een teamspeler en voelt je verantwoordelijk voor de gemaakte doelstellingen en deadlines;
- Je beschikt over een grondige kennis van Nederlands, Engels en Frans. Elke andere taal is een plus;
AANBOD:
- Een voltijdse of (indien gewenst) 4/5de tewerkstelling van onbepaalde duur;
- Een afwisselende en uitdagende job binnen een dynamische KMO in de regio Kempen;
- Een salarispakket in functie van opleiding, ervaring en prestatie;
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