Senior Content Specialist
Aanvraagnummer: 125641
Functieomschrijving
Als Senior content specialist sta je aan de basis van het (digitale) succes en de
unieke online propositie van NLinBusiness. Jouw expertise en innovatiekracht en
kennis van digitale applicaties bepalen hoe gemakkelijk en efficiënt onze
gebruikers, de MKB-ers, hun weg weten te vinden naar het buitenland via onze
digitale kanalen.
Je vertaalt de digitale strategie en aanbod van diensten naar een inspirerend
platform om Nederlandse bedrijven te verleiden om te internationaliseren, of meer
te exporteren naar nieuwe landen. Je werkveld is breed: van het input leveren aan
de digitale strategie, coördineren van content en onderhouden, tot het uitbouwen
van de samenwerking met content partners en het (laten) realiseren van technische
verbindingen met deze verschillende platformen.
Je houdt je bezig met alle online marketing activiteiten binnen de organisatie. Op
basis van gebruikersinzicht en web/data-analyse speel je een sleutelrol bij de
succesvolle implementatie van multichannel marketing strategieën. Je gebruikt
deze inzichten om de gebruikers relevante informatie te kunnen bieden via
verschillende kanalen die uiteindelijk de MKBer helpt (meer) te exporteren.

Wat ga je doen
• Samenwerken met de Marketing- en IT-manager in het realiseren van de
digitale en communicatie strategie
• Deze strategieën vertalen naar communicatieplannen en campagnes
• Copywriting & optimaliseren van de content van het platform op basis van
business development en gebruikersinzichten
• Opstellen en onderhouden van de contentkalender
• Controleren van content voor communicatiedoeleinden intern en extern
• Opstellen van nieuwsbrieven, blogartikelen en persberichten
• Input leveren t.b.v. productontwikkeling richting het development team

Wie zoeken wij
NLinBusiness is een jonge organisatie die nét één jaar bestaat. Wij zoeken daarom
een ondernemend iemand die een uitdaging ziet in het verder vormgeven van een
nieuwe organisatie en die goed om kan gaan met onzekerheid en flexibiliteit. Daar
tegenover staat dat je zelf veel invloed hebt in het creëren van je functie en de
activiteiten die je uitvoert.
Heb of ben jij:
• Een relevante hbo- of wo-opleiding, in de richting van Communicatie,
Journalistiek of Digitale media.
• 5 tot 8 jaar werkervaring in een soortgelijke functie (bij voorkeur B2B)
• Een commerciële instelling en affiniteit met SEO en Online Marketing
• Kennis van instrumenten waaronder van CMS, CRM, Mailchimp
• Scherp, nauwkeurig, resultaatgericht en creatief

•
•

Iemand die meedenkt, initiatief toont en zelfstandig werkt
Zeer vaardig in gesproken en geschreven Nederlands (Copywriting), en een
goede beheersing van de Engelse taal

Wie zijn wij
NLinBusiness is in oktober 2017 opgericht en is de nieuwe organisatie die
ondernemers helpt om hun exportkansen te verzilveren. Opgericht door
ondernemers voor ondernemers om te zorgen voor de juiste ondersteuning, die
ondernemers inspireert en successen brengt. In elke fase van de exportreis: van
eerste oriëntatie, onderzoek tot toetreding en uitbouw op de internationale markt.
Omdat ondernemers die internationaal willen groeien betrouwbare, herkenbare en
laagdrempelige netwerken nodig hebben, zorgen we dat de Nederlandse
ondernemer, goed voorbereid, met de juiste producten op het juiste moment op de
voor hem relevante markt de kansen optimaal kan benutten. We doen dat op een
transparante, toegankelijke wijze en met kennis van internationaal zakendoen.
De meerwaarde van NLinBusiness is de krachtenbundeling van alle beschikbare
expertise en best practices op het gebied van internationale handel. Dit realiseren
we door een intensieve publiek/private samenwerking met bedrijven,
brancheorganisaties, topsectoren, kennisinstellingen, publieke partners en het
internationaal posten netwerk. NLinBusiness verzamelt informatie over kansen in
groeimarkten, organiseert sectorale en tailormade programma’s en bouwt consortia
gericht op impactvolle projecten wereldwijd.
Bij ons krijg je de mogelijkheid je ervaring en expertise op een bredere manier in te
zetten voor projecten die duurzaam bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen
zoals het milieu, gezondheid of armoedebestrijding. Voorbeelden van projecten
waar we nu aan werken zijn het opzetten van community life centers in Kenia en
een waterproject in India gericht op het schoonmaken van een deel van de Ganges.
NLinBusiness is een initiatief van de Nederlandse werkgeversorganisaties VNONCW en MKB-Nederland in nauwe samenwerking met de ministeries van
Buitenlandse Zaken en Economische Zaken & Klimaat en brancheverenigingen
FME, evofenedex en Metaalunie.

Wat bieden we
• Werken bij een snelgroeiend internationaal georiënteerde organisatie
• Informele en zeer ambitieuze werksfeer in een sociaal team
• Mogelijkheid om je eigen rol vorm te geven
• De kans om iedere dag te leren en jezelf te ontwikkelen
• Een fulltime functie, maar we zijn flexibel en parttime is ook mogelijk.
• Goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een
individueel keuzepakket voor o.a. vakantiedagen en opleiding
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Informatie en sollicitatie
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en lijkt het je leuk om je in te zetten voor
onze organisatie aarzel dan niet op contact op te nemen. Voor meer informatie over
de rol en over werken bij NLinBusiness kun je contact opnemen met Marphen
Mijnals
Stuur
je
sollicitatie
inclusief
motivatie
en
CV
naar
recruitment@nlinbusiness.com.
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