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OVER HET BEDRIJF:
Tramontana is een internationaal fashionmerk dat al 35 jaar collecties maakt. De collecties bestaan uit complete 
looks die je oneindig kunt combineren. Kenmerkend zijn de eigenzinnige prints, verrassende details en de perfecte 
pasvorm. De missie van Tramontana is om iedere vrouw te verzekeren van een compliment. 

Tramontana is een snelgroeiend bedrijf en is wereldwijd verkrijgbaar in 11 landen, via 900 verkooppunten en via de 
webshop tramontana.eu. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lijnden, vlakbij Amsterdam. Ter versterking van het mar-
keting team zoeken wij een gedreven Marketing / E-commerce assistent. Je werkt nauw samen met de E-commerce 
Manager, Marketing Manager en Graphic Designer. 

 OVER DE FUNCTIE:
 Het gaat om een gevarieerde functie waarbij  
 je betrokken bent bij o.a. de e-commerce, B2B  
 en B2C marketing. 

• Je beheert de social media kanalen zoals   
 Instagram en Facebook en schrijft en publiceert  
 de content hiervoor
• Je denkt mee over promoties en campagnes om  
 onze social media kanalen en nieuws briefbe  
 stand te laten groeien
• Je denkt mee over promoties en campagnes   
 voor zowel B2B als B2C marketing en onder  
 steunt bij de uitvoering hiervan
• Je ontwikkelt instore promoties en advertenties
• Je ondersteunt de E-commerce Manager bij het  
 reilen en zeilen van de B2C en B2B web  
 shops, zoals het produceren van productcontent  
 en het inladen van beeldmateriaal
• Je ondersteunt de Marketing Manager bij de  
 uitvoering van Influencer Marketing en PR cam 
 pagnes
• Je onderhoudt contact met diverse (media)  
 redacties en zet winacties/samenwerkingen op  
 met diverse magazines
• Je ben van A tot Z verantwoordelijk voor de
 operationele voorbereidingen van fotoshoots  
 zoals het scouten van locaties en modellen en  
 het contact onderhouden met fotografen, visa 
 gisten en modellenbureaus. 

 WIJ VRAGEN:
• Een afgeronde opleiding in de richting van   
 Marketing, Communicatie, Media of 
 Commercie. 
• Je hebt een commerciële instelling en weet   
 van aanpakken
• Je neemt initiatief en kan goed plannen en   
 coördineren
• Je bent op de hoogte van de online marketing  
 trends
• Ervaring met e-commerce en online marketing  
 is een pré
• Je hebt goede communicatieve en sociale   
 vaardigheden en je vindt het leuk om teksten  
 te schrijven. 

 WAT WIJ BIEDEN:
• Een afwisselende job met eigen verantwoorde 
 lijkheden
• Een dynamische en informele werksfeer met  
 enthousiaste en ambitieuze collega’s
• Ruimte voor creativiteit en persoonlijke ont  
 wikkeling
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden

Spreekt bovenstaande jou aan en denk je dat jij de 
ideale kandidaat bent? Reageer dan direct. 
Stuur je cv inclusief korte motivatie vóór maandag 
22 november aan Milena van Tintelen via:
milena@tramontana.eu 


