
Social Media & Content Marketeer Goosecraft 
 

 Weet jij alles over Social Media & relevante content? 

 Zit je telefoon vast aan je hand? 

 Ben jij fashion-minded?  

 Zijn stories, posts, snaps en apps voor jou dagelijkse routine? 

 Kan jij creatief met meer dan 5+ ideeën per dag komen? 

 Wil jij bij een gevestigd fashion merk werken in een fantastisch nieuw kantoor in de 
Houthavens? 

 
Goosecraft - a leather apparel company 
Goosecraft is een Amsterdams fashion merk, opgericht in 2006 en staat bekend om haar 
specialisatie in leer en brengt modecollecties voor mannen en vrouwen. Met meer dan 800 
verkooppunten, nationaal en internationaal, een eigen webshop en verkoop via marketplaces 
maakt Goosecraft in rap tempo de groei door naar een Digital Fashion Brand.  
 
Het e-commerce team is verantwoordelijk voor alle online sales via de eigen webshop en 
marketplaces. Daarnaast vertegenwoordigt het team het totale brand via social media en 
andere content. Recent is het re-design van de site gelanceerd, waar de focus meer en meer 
op content ligt.  
 
In de startblokken staat "The Hidden Rebel Society", de Goosecraft community. Iedereen 
heeft een beetje rebel in zich, het moment dat jij een leren jas aantrekt voel je die rebelnes" 
direct. Wij willen onze rebels meer betrekken bij het merk en deze community is daar de 
manier voor.   
 
Om het brand en "The hidden Rebel Society" kracht bij te zetten en uit te voeren zoeken wij 
een Social Media & Content marketeer. 
 
Your job! 
Als specialist weet jij als geen ander dat content pas haar volledige potentie kan benutten als 
het eerst gecreëerd wordt, daarna goed gemanaged en daarna goed wordt geïntegreerd 
binnen elk mogelijk kanaal.  
 
Jij managed alle social media, jij zorgt voor de foto/video shoots hiervoor, jij regelt of schrijft 
artikelen/interviews op ons (nog te bouwen) blog, jij post hele dag door stories op instagram, 
jij komt met innovatieve nieuwe content mogelijkheden. Alles met het doel om het merk en 
The Hidden Rebel Society te laten groeien en de Rebels meer engaged te maken met het merk 
Goosecraft.  
 
Je weet hoe het is om de doelgroep te koppelen aan het merk en deze op de juiste manier 
met elkaar te laten communiceren. Je bent verantwoordelijk voor de creatie van alle content 
en dus ervaar je geen problemen met het verzinnen van meerdere creatieve content ideeën 
en oplossingen voor verschillende doelgroepen. Je zult dit vervolgens implementeren en een 
content kalender van maken. 
 



Het team bestaat uit: E-commerce manager, operations manager, affiliate & feed marketeer, 
customer service, onze developers en het marketing bureau. Met jouw collega's stem je 
continue af of je nog op dezelfde lijn zit en maak je deel uit van een geoliede (content) 
machine. Je onderbouwt alles met rapportages en je werkt met duidelijke KPI's om de 
engagement van de community waar nodig is op tijd bij te kunnen sturen. 
 
Ben jij op de hoogte van alle content uitdagingen van nu? Heb jij een mega creatief DNA en kan 
jij aan het einde van de dag met gemak 5+ nieuwe ideeën aandragen? Weet jij mensen te 
inspireren en kan jij de juiste 'tone of voice' overdragen aan de community? Dan zou dit wel 
eens een hele goede match kunnen zijn.  
 
Wat heb je nodig om deze job goed uit te voeren? 

 Je moet foutloos Nederlands kunnen schrijven en creatief met tekst zijn 

 Jij bent creatief met content en ideeën aandragen 

 Minimaal een jaar Social Media Content of Community Managementervaring  

 Je weet mensen te inspireren en denkt in mogelijkheden 

 Jij bent zelfstandig en proactief 

 Jij kan je “mannetje” staan 

 Social zit in je bloed 
 
Wat krijg jij ervoor terug? 

 Flexibel werken 

 Werken in een fashion omgeving 

 Leuke teamuitjes en bedrijfsborrels 

 Werken in een klein en hecht team 

 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 

 Een splinternieuw kantoor in de Houthavens in Amsterdam 

 Werken vanuit een goede basis en ruimte om echt iets neer te zetten/het verschil te 
maken 

 Gedreven en snelgroeiende omgeving waar persoonlijke ontwikkeling voorop staat 

 Je zit naast de E-commerce Manager en kan informeel sparren over de meest 
uiteenlopende zaken 


