
 

Gezocht (online) Marketeer | content manager met ambitie om 
duurzaam lifestyle merk groot te maken, Adam Noord 

Amsterdam | Social Media & online marketing | Fulltime (0,8-1 fte – geen zzp-er) | HBO | Universiteit  

Ben jij ondernemend en heb jij ervaring met social media, online marketing en het bouwen van een nieuw merk? Ben jij 
tevens een goede organisator en in staat succesvol events en photoshoots te organiseren. En ben jij op zoek naar een 
nieuwe uitdaging met veel verantwoordelijkheid? Vind jij duurzame mode en textiel een must en vind jij het leuk om te 
werken in een start-up omgeving met veel ambitie en wil jij het verschil maken? Dan ben jij de marketingtopper die wij 
zoeken. Lees snel verder! 

Ons bedrijf en merk                                           
Brightloops BV is een start-up gevestigd in Amsterdam-Noord gericht op duurzame mode/interieur en textiel. Wij werken 
met een jong team en wij zijn koploper op het gebied van recycling & circulair textiel. Wij maken van consumenten afval 
(textiel) nieuwe vezels, garens en prachtige breiproducten. Ofwel van een oude trui en gloednieuwe trui, waarbij we per trui 
500 liter water besparen en geen verfstoffen nodig hebben, super duurzaam dus! Wij hebben ons eigen merk genaamd 
Loop.a life. De Loop. a life collectie is gemaakt van 100% gerecycled textiel. Ook helpen wij modebedrijven om van hun 
reststromen nieuwe items te maken binnen hun collectie. 

Jouw rol.                    
Mode en textiel is een nieuw vakgebied dat snel in ontwikkeling is en waar veel interesse voor is. Tegelijkertijd weten nog 
maar weinig consumenten en professionals wat nou precies duurzame mode of textiel is, waar ze op moeten letten en waar 
ze het kunnen kopen. Als online Marketeer is het jouw taak de awareness t.a.v. duurzame mode en textiel te vergroten en de 
bekendheid van ons merk te vergroten en Loop.a life als merk te laden. Belangrijk daarbij is dat je ervaring hebt met: 

•   Goede teksten te schrijven (SM content, product teksten, blogs, persberichten, nieuwsberichten, nieuwsbrieven) 
•   Sterk visueel beeld verzamelen en samenstellen; 
•   Ervaring met wordpress, woocommerce, mailchimp, facebook, instagram, twitter, google analytics;  
•   In staat met weinig budget campagnes op te zetten die een groot bereik hebben; 
•   Organiseren van events (beurzen of pop-up shop’s, photoshoot) 
•   Ontwikkelen van POS materialen 

Dit met als doel: 

•   Loop.a life als merk inhoudelijk laden; 
•   Het vergroten van de awareness over duurzame model/textiel en onze lifestyle merk Loop.alife; 
•   Meer traffic naar onze website/webshop realiseren en verkoop van onze collectie vergroten. 

 



 

What's in it for you? 

•   Een uitdagende functie voor langere tijd;  
•   Werken in een gedreven en enthousiast team; 
•   Het verschil maken door mee te werken aan een duurzame wereld;  
•   Veel vrijheid voor eigen initiatief; 
•   Afwisselende functie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 
•   Doorgroei naar meer verantwoordelijkheid in een dynamische onderneming. 

Wie zoeken wij? 

•   Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau, min. 3-5 jr werkervaring in SM & Online Marketing; 
•   Je bent flexibel, zelfstandig en hebt een hands-on mentaliteit om samen een bedrijf te bouwen;  
•   Je schrijft goed en beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend; 
•   Je hebt je in het verleden bewezen als het gaat om organiseren van events, schrijven van pakkende teksten en het 

realiseren van low budget, high reach campagnes; 
•   Je hebt aantoonbare kennis, ervaring en/of interesse in textiel, mode en/of interieur; 
•   Zowel Young potentials met een paar jaar ervaring als medior/seniors die een nieuwe stap willen maken zijn 

welkom. 

Ben jij klaar voor deze uitdaging en wil je gelijk aan de slag als Social media & online Marketeer? Solliciteer dan direct! 
Voor meer informatie: info@brightloops.nl of bel Ellen Mensink: 06-21577268 

 


