
 
 
Vacature: Influencer Marketing medewerker PR bureau 
 
Ben jij een enthousiast, no-nonsense & open persoon en zit je vol creatieve 
ideeën om klanten iets extra’s te bieden? Gaat jouw hart sneller kloppen van 
fashion, influencers en social media? Ben je vernieuwend én weet je hoe je 
online media het beste kunt inzetten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
PR4Kids / PR4Moms 
PR4Kids is een creatief PR bureau gevestigd in Amstelveen en 
gespecialiseerd in de kinderbranche. Met PR4Moms richten wij ons daarnaast 
ook op moeders/dames. Ons doel is om zoveel mogelijk PR te behalen voor 
onze klanten. Geen dag is hetzelfde bij ons.  
 
Hoe werken wij? 
Wij matchen merken met influencers & ambassadeurs. Hiervoor selecteren wij 
de juiste personen, ontwikkelen succesvolle en creatieve strategieën, 
begeleiden het campagne proces, doen onderzoek naar de beste match 
en houden de resultaten bij. Om het succes te meten van onze campagnes 
monitoren wij de campagne-activiteiten van merken en hun 
ambassadeur(s). 
 
Wat ga je doen als influencer marketing medewerker: 
• Opzetten online PR plannen voor de merken van PR4Kids/PR4Moms. 
• Je begeleidt de samenwerkingen tussen merken en influencers: van 
opzet, brand of product strategie, budgettering, uitvoering, planning, 
monitoring, analyse tot rapportage. 
• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de influencer 
marketing campagnes. 
• Je biedt ondersteuning in het match proces tussen de merken en 
social influencers, personalities en brand reps. 
• Je organiseert en bedenkt creatieve evenementen. 
• Je analyseert en rapporteert maandelijks de behaalde resultaten voor 
klanten en geeft een duidelijk advies. 
• Je hebt dagelijks contact met online media, influencers en bekende 
persoonlijkheden. Dit netwerk weet je goed te onderhouden en uit te 
breiden met relevante relaties. 



• Je houdt trends en ontwikkelingen op het gebied van social media in 
de gaten en zet deze succesvol in. 
 
Wanneer passen we bij elkaar? 
Wij zoeken iemand met een flinke dosis enthousiasme, doorzettingsvermogen  
en zelfstandigheid. 
 

• Je hebt een grote affiniteit met social media & online marketing. 
• Minimaal een HBO-werk- en denkniveau 
• Kennis van het influencer landschap en social media 
• Groot organisatorisch vermogen 
• Proactieve, stressbestendige en flexibele houding 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel 

woord als geschrift 
• Je kunt goed zelfstandig en alleen werken 
• Grafische kennis met Adobe is een pré 

 
 
Wat gaan we je bieden? 
Een belangrijke rol bij een klein pr-bureau met veel vrijheid, waar je ruimte 
krijgt om jezelf te ontwikkelen. Het gaat om een functie op basis van 32-40 
uur in 4-5 dagen met marktconform salaris en veel mogelijkheden. 
 
Solliciteren: 
Ben jij enthousiast geworden van deze vacature? Stuur dan jouw 
motivatiebrief en CV met pasfoto naar margo@pr4kids.nl ovv vacature 
influencer marketing medewerker. Vragen? Bel gerust 06-81094588. 
 
Neem ook eens een kijkje op onze websites: www.pr4kids.nl & 
www.pr4moms.nl 
 
 
	


