PR / Events / Influencer Consultant Beauty
@ Mooi The Agency
(40 uur per week)
WHAT IS THIS JOB?
•
•
•
•
•
•

PR werkzaamheden voor beauty portfolio
Online / social influencer marketing
Social media management
Media relaties onderhouden en uitbouwen
Rapporteren PR resultaten aan klanten
Organiseren PR / influencer events

YOUR SKILLS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PR / Marketing / Digital Expert; communicatie talent
Social media en digital pro; kennis van laatste ontwikkelingen & trends
Goede relatiebouwer met media, social influencers en klanten
Creatieve beauty lover met communicatie skills
Open minded, nieuwsgierig, servicegericht, doorzettend karakter
Communicatief sterk (in Nederlands en Engels)
Gewend zijn aan het werken met deadlines en strakke planningen
Optimaal presteren in een drukke werkomgeving
Bevlogen, flexibel, ambitieus, team player, representatief, on trend, multi-tasker
Kennis medialandschap (off- / online / social influencers)
Persnetwerk in fashion/ beauty/ lifestyle is een pre
PR / Influencer Marketing ervaring is een pre
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Woonomgeving Amsterdam
HBO/WO

WHAT DO WE OFFER
Mooi The Agency is een groeiend PR / Digital agency gevestigd in Amsterdam-West. Ons
team bestaat uit bevlogen, creatieve, jonge en inspirerende consultants die het beste resultaat
willen boeken voor onze mooie klanten uit de beauty, fashion en lifestyle-branche. Je werkt
in een creatieve omgeving met een informele werksfeer. We investeren in ons team wat
betreft kennis, prestaties en (online) ontwikkeling. We bieden een salaris dat past bij jouw
werkervaring, kennis en talent. Onze agency groeit en we zoeken daarom een nieuwe PR-star
om ons beauty team te versterken.
Brands: o.a Clinique, OPI, Bumble and bumble., Smashbox en L’OCCITANE.
CONTACT US
Stuur je cv, foto en motivatiebrief naar michelle@mooitheagency.com en
sharon@mooitheagency.com en check onze social accounts to get to know more about our
agency.

