
 

 

Vacature junior personal assistent  

 

 

Social Marketeer 

 

Omschrijving bedrijf 
Charlotte Labee is Brain Balance Expert en is een grote inspiratiebron voor veel mensen. Brain 
Balance hangt samen met een aantal facetten. Beweging, ontspanning, stressmanagement en Brain 
Food zijn hier belangrijk in. Het combineren van deze zaken zorgt ervoor dat je je sneller gelukkiger 
zult voelen, je persoonlijk gaat ontwikkelen en een andere mindset weet te creëren: een growth 
mindset. Dit is een mindset waarmee iedereen geboren wordt. Als kind wil je immers al de wereld 
verkennen, je ontwikkelen en groeien. Je ziet overal kansen!  

Door groei van team Brain Balance zijn wij op zoek naar social marketeer die ons team kan komen 
versterken om onze missie te verwezenlijken: Breinkennis delen voor een gelukkiger en gezonder 
leven. Spreekt deze missie jou aan? Lees dan verder!  

Functieomschrijving & werkzaamheden 
Heb jij een creatieve geest en een scherpe pen? Draai jij je hand niet om voor het bedenken, 
uitwerken, e.v.t. designen van gave uitingen. Ben jij een echte conceptdenker welke je weet door te 
vertalen in spraakmakende beelden en teksten. Ben jij creatief met social media content, blogs, 
vlogs en e-mail marketing? Dan is het jouw tijd om in het team van Brain Balance te komen shinen.  
 
Wie ben jij?  
Jij bent een ‘next level’ creatieve content creator in zowel (bewegend) beeld als copy met minimaal 
2 jaar relevante ervaring, liefst aan bureauzijde, die allround is en zowel stand alone als in 
teamverband goed kan functioneren. Als Creative Content Creator ben jij degene die uitblinkt in 
creativiteit in woord en geschrift maar ook in foto- en liefst ook videografie. Jij bent een échte 
storyteller, waarbij je de doelstelling van Brain Balance sterk in het vizier houdt en de juiste snaar 
weet te raken in de doorvertaling van de boodschap. Als ervaren content creator weet je om te gaan 
met het maken van social media-planningen, content kalenders, plan je in een handomdraai alles in 
met de kennis van en ervaring met de juiste programma’s. Je bent een wizzard met woorden, waarbij 
spel- en grammaticafouten niet in jouw woordenboek voorkomen.  
 
Wat heb je in huis?  
• HBO of WO afgestudeerd ((digital)marketing/communicatie)  
• Minimaal 2 jaar ervaring aan bureauzijde in creatieve contentcreatie Vacature  

Vacature  



• Bewaking en uitvoering van het contentproces van A tot Z  
• Communicatief uitmuntend in woord en geschrift zowel in de Nederlandse- als in de Engelse taal. 
Je bent tevens een stevige gesprekspartner voor zowel interne- als externe partijen.  
• Copywriting geschikt voor SEO, Social, Blogs, Mailings en alle andere media/middelen waar 
copywriting voor nodig is. • Kennis van en ervaring met Google Tools (Analytics, Adwords, etc) is een 
pré  
• Kennis van en ervaring met conversie, meet- en analyse-tools voor bijvoorbeeld A/B-tests, 
gebruikersgedrag, OBI e.d. is een pré  
• Uitgebreide ervaring met InDesign, Illustrator, Photoshop, Video-editing etc is een must  
• Creatief vermogen voor het bedenken van doelgroepgerichte marketingcampagnes zowel on- als 
offline Hoe zouden we jou omschrijven? Een gedreven en creatieve content creator die 
mogelijkheden ziet in woord en beeld, zowel stilstaand als bewegend. Jij hebt geen 9-tot-5 
mentaliteit, maar kijkt alleen op de klok om te zien wanneer we een volgend project kunnen starten 
• Vrolijk en prettig gestoord  
• Creatief met een niet aflatende stroom aan nieuwe ideeën om (online) in te zetten  
• Proactief en adviserend als het gaat om the new and the next in content vervaardiging  
• Zeer accuraat als het gaat om spelling en grammatica met oog voor vorm  
• Een gezellige collega die klaar staat voor zijn/haar team 
 
Werkdagen en tijden: 
 
40 uur per week. Maandag t/m vrijdag en indien nodig door events flexibel en in overleg in het 
weekend.  
 
Wij bieden:  
 
Een inspirerende baan in een succesvolle, snelgroeiende organisatie. Je komt te werken in een gedreven 
team waar samenwerking voorop staat. Daarnaast bieden we uiteraard een passend salaris en goede 
arbeidsvoorwaarden.  

Sollicitatieprocedure 

Herken jij jezelf in deze omschrijving en wil jij de wereld een stuk bewuster en gezonder maken? Wil 
je je graag als mens ontwikkelen in een gezond groeiende jonge organisatie? Stuur dan je CV met 
motivatie naar dominique@charlottelabee.com  

 

 


