Kom jij werken bij iTapToo?
Wij zijn op zoek naar een Content Marketeer
Wil jij jouw carrière starten of doorzetten binnen een ambitieuze startup? iTapToo is op zoek naar
een frisse, ondernemende creator! Geen dag is hetzelfde binnen een startup. De dynamiek in ons
team zorgt ervoor dat jij overal bij wordt betrokken maar ook veel vrijheid hebt om je eigen
ideeën uit te werken.

Werkzaamheden

Als content marketeer ben je de creatieve alleskunner
van team iTapToo. Je kan je helemaal vinden in de visie
van iTapToo en je bent in staat om iTapToo online naar
een hoger niveau te tillen.
Je bedenkt, produceert en beheert content voor de
online en offline kanalen. Je zorgt ervoor dat content
de juiste tone-of-voice en boodschap bevat. Daarnaast
denk en help je mee met het uitvoeren en het opzetten
van campagnes, acties en events.
Je werkzaamheden variëren van het bijhouden van
sociale media, het optimaliseren van de website, het
ontwerpen van drukwerk tot het uitwerken van
contentideeën zoals bijvoorbeeld Instagram video’s op
toffe locaties.

Waarom iTapToo?
Een afwisselende baan binnen een jong en
ambitieus bedrijf voor 32-40 uur per week.
Veel ruimte voor eigen input: werk mee met
het opschalen van startup naar iets groots!
Alle ruimte om je kwaliteiten te ontdekken
en ontwikkelen, the sky is the limit!
Elke dag een warme begroeting door
onze vrolijke kantoorhond Bailey.
Altijd een gevulde fles met
heerlijke smaakwaters!

Functievereisten

Minimaal een afgeronde mbo-4 opleiding in de richting
van marketing, communicatie en vormgeving.
Ervaring met Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign.
Ervaring met videobewerking en/of TikTok is een pré.
Communicatief sterk, ziet kansen liggen is niet bang om
de message van iTapToo actief de wereld in te brengen.

Word je helemaal enthousiast van deze vacature? Stuur je motivatie en cv
naar werkenbij@itaptoo.nl en je hoort snel van ons!

