ERVAREN PR CONSULTANT
& ONLINE INFLUENCER MARKETEER
Is het jouw talent om merken te verbinden met mensen? Zit PR, Influencer Marketing en
Content Creatie in jouw DNA? Kom dan ons team versterken!
Vanuit onze showroom aan het Westerpark in Amsterdam creëren we maximale aandacht
voor mooie brands in de fashion, beauty en lifestyle industrie. Al 14 jaar bedenken en
produceren we creatieve campagnes, events, social content en activaties die mensen
graag willen delen.
Met een enthousiast STAR-team van jonge, bevlogen en creatieve consultants werken we
voor internationale merken als Clinique, ghd, Bondi Sands, Jean Paul Gaultier, Paco
Rabanne en KIKO.
Ons ultieme doel? We connect, engage and influence. To create love brands.
Genoeg over ons, wat zoeken we in jou?
● Je bent enthousiast, je hebt er zin, wij namelijk ook
● Je weet de laatste trends op het gebied van beauty & fashion
● Je kent de media en influencers in deze branche. Stories, reels en posts checken doe je
dagelijks, hier word je blij van
● Je bent social media savy
● Tijdens brainstorms kom jij met HET idee waarmee we onze klant omver blazen
● Je hebt sterke relationele en commerciële skills
● Je hebt een natuurlijke drive jezelf en het team continue te verbeteren en te
ontwikkelen
● Je bent strategisch en kunt creatieve concepten ontwikkelen en uitwerken
● Copy & content skills; je schrijft creatieve en foutloze teksten. Kortom je Nederlands in
woord en geschrift is helemaal in orde
● Je bent zelfstandig, flexibel, pragmatisch en hebt een can-do mentaliteit

Wat ga je bij ons doen?
● Jij bent de GO-to-person voor onze beauty klanten en zorgt voor een excellente uitvoering
van de PR-activiteiten
● Je bent accountmanager en bouwt een lange termijn relatie op met je klanten. Ook weet
je up-selling te creëren
● Je ontwikkelt en implementeert creatieve PR-plannen/ influencer campagnes en
strategieën in samenwerking met het team
● Je hebt dagelijks contact met offline & online media, influencers en BN’ers
● Je weet new business aanvragen om te zetten in pakkende en overtuigende voorstellen
en schroomt niet zelf acquisitie te plegen
● Je maakt kostenanalyses, stelt begrotingen op en beheert budgetten voor je klanten
● Je bedenkt, voert uit en geeft sturing aan alle interne en externe communicatieactiviteiten in samenwerking met het team
● Je bedenkt en organiseert creatieve en onderscheidende PR-events
● Je coacht een junior consultant en/of stagiaire en haalt het beste in hem/haar naar
boven
● Je zorgt voor een strakke planning en betrekt je team en je klanten hierbij
● Je maakt onderdeel uit van de Mooi Content Studio en maakt met ons team de meest
creatieve posts, reels en stories voor onze klanten en eigen socials
Sounds like you? Solliciteer dan wanneer je...
● Beschikbaar bent vanaf juli 2021
● Je een HBO/WO diploma in je zak hebt, aangevuld met 3 tot 5 jaar relevante
werkervaring bij voorkeur opgedaan binnen een PR of communicatiebureau
● Ervaring hebt met influencer en/of marketingcampagnes
● Ervaren bent in het zelfstandig managen van een klantenportfolio
● Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal top is
Yes, yes, yes? Dan bieden wij jou
● De vrijheid om te excelleren
● De mogelijkheid om je werkweek flexibel in te delen
● Een fijne werksfeer en creatieve werkomgeving in Amsterdam
● Mogelijkheden jezelf te ontwikkelen, bij te leren en verder te groeien binnen ons STAR
program
● Een salaris dat past bij jouw werkervaring, kennis en talent. Wanneer we einde jaar als
team een mooi resultaat halen, deel je daar natuurlijk in mee
● Een inspirerend team van enthousiaste en creatieve STARS
● Werken voor prominente merken

Wil jij onderdeel worden van ons STAR-team? Dan maken we graag kennis met je.
Stuur je cv en motivatie naar nelleke@mooitheagency.com / 06 - 144 31 575

