Wij zijn opzoek naar een
COMMUNICATIE SPECIALIST
DIGITALE MEDIA/DTP
PowerSlim is op zoek naar een creatieve
duizendpoot die het merk naar de volgende
stap kan brengen. Denk jij in pakkende visuals
en creatieve en unieke content?

Dan is deze vacature wat voor jou!

Als communicatie specialist digitale media/dtp maak je deel uit van het contentcreatieteam. Je werkt actief mee aan de dagelijkse
realisatie van verschillende online media uitingen en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe projecten. De kwaliteit van
de vormgeving is hierbij cruciaal. PowerSlim zoekt de ideale kandidaat die is opgegroeid met digitale media en zich perfect kan inleven in
onze doelgroep en weet hoe je deze kunt bereiken. In samenwerking met de contentmanager werk je aan de positionering van het merk
op social media en andere media. Jij adviseert, ondersteunt, voert uit en inspireert ook je collega’s op dit vlak. Afwachten komt niet in jouw
woordenboek voor. Je houdt van aanpakken en laat nooit werk liggen. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk en je hebt oog voor detail.
DE ORGANISATIE POWERSLIM
PowerSlim is een door diëtisten ontwikkeld afslankconcept dat aangeboden wordt bij ca. 450 diëtisten, afslankstudio’s, schoonheidscentra
en fitnessstudio’s in Nederland en België. Hier bereiken consumenten in 3 fases hun streefgewicht onder persoonlijke begeleiding van een
voedingscoach, met behulp van de koolhydraatarme en eiwitrijke PowerSlim producten. PowerSlim is ook internationaal haar vertaalslag aan
het maken en is reeds in Duitsland actief.
PowerSlim is een dynamische en snelgroeiende organisatie, er werken 30 medewerkers bij de organisatie in Sint-Oedenrode. Om de kwaliteit
te kunnen blijven waarborgen en de (internationale) groei te kunnen blijven volgen zoekt PowerSlim versterking op de marketingafdeling.
VOOR DEZE FUNCTIE VRAGEN WIJ:
•
HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met afstudeerrichting digital media design,
multimedia/communicatie.
•
Tenminste 1 jaar aantoonbare ervaring (stage telt ook)
•
Je hebt ervaring in Adobe In-design, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro en After Effects
•
Kennis van en vaardigheden in het bewerken van video
•
Je hebt oog voor visueel goede content én oog voor detail.
•
Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift;
•
Affiniteit met een gezonde levensstijl
•
Fulltime beschikbaar
JOUW WERKZAAMHEDEN ZULLEN ZIJN:
•
Je helpt mee om de positionering van PowerSlim door te vertalen naar creatieve uitingen voor de online kanalen.
•
Je stelt samen met het contentcreatieteam deelbare content op die zorgt voor traffic en engagement.
•
Opzetten van video content voor de sociale kanalen
•
Ondersteuning in MarCom activiteiten
WIJ BIEDEN JE:
•
Een jonge, succesvolle organisatie met een goede sfeer
•
De kans mee te groeien met de organisatie
•
Een zeer afwisselende functie waarin je veel kunt leren
•
Marktconform salaris
•
25 vakantiedagen op jaarbasis
•
Laptop van de zaak
•
Kilometervergoeding
•
Een goede pensioensregeling

Ben jij degene die toe is aan een nieuwe uitdaging en spreekt onze organisatie je aan? Dan nodigen wij je van
harte uit om een motivatiebrief en CV naar ons te sturen. Je kunt het e-mailen naar marketing@powerslim.nl

