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Marketing en content werkstudent (8 - 16 uur)
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Over Bono

Bono is een bedrijf dat zich richt op e-commerce binnen de gezondheids- en
schoonheidssector. We werken met een in-house development, design, en marketing
team en zijn op zoek naar een getalenteerde marketing en content werkstudent(e)
met ervaring om ons team te versterken. In 2021 is ons team gegroeid van 3 naar 7
leden.

Wat je zult doen

Onze missie is om de beste online shopping service voor beauty- en
gezondheidsproducten aan te bieden aan onze klanten door middel van een
innovatieve e-commerce ervaring.
Op dit moment werkt ons hele team hard aan het bouwen en verder verbeteren van
onze online kanalen. Je werkt in een klein maar ervaren team dat werkt met
nieuwe en vooruitstrevende tools om een nieuwe industriestandaard te zetten voor
direct-to-consumer online shopping.

Jouw verantwoordelijkheden
•
•
•
•

het schrijven van converterende collectie- en productpagina’s
het schrijven van informatieve blogs
het schrijven en opstellen van converterende nieuwsbrieven
contact onderhouden op onze socials, zoals het beantwoorden van vragen die via
Instagram of Facebook gesteld worden
• helpen bij het creëren van nieuwe content voor onze social media kanalen samen
met onze designer
• helpen bij de onboarding van nieuwe merken en producten
Alle medewerkers van Bono worden aangemoedigd om bij te leren, nieuwe tools te
verkennen, nieuwe ideeën uit te proberen en hun ervaringen te delen met het team.
Idealiter heb je interesse en ervaring in het huidige e-commerce landschap.
Het belangrijkste is dat je gepassioneerd bent over marketing, trots bent op je werk,
en goed presteert in een team.
Bij ons ben je volledig vrij om thuis of op kantoor te werken.
Ons kantoor ligt net buiten Amsterdam. Op kantoor kun je een verzorgde lunch,
leuke collega’s, en koud bier verwachten. Verder moedigen we het team wel aan om
samen te komen voor diners, borrels en feestjes wanneer dat mogelijk is.
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Functie-eisen
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Wat we zoeken
• Ervaring met het schrijven van marketingteksten;
• Je bent minimaal 1 dag (8 uur) in de week beschikbaar;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
• Uitstekende vaardigheden op het gebied van communicatie, organisatie en time
management;
• Je hebt een proactieve, nauwkeurige en zelfstandige manier van werken;
Nice to haves
• Ervaring met e-commerce
• Ervaring met beauty- en health
• Ervaring met Shopify

Vergoeding
•
•
•
•
•
•
•

€13 bruto per uur;
Een verzorgde lunch naar eigen wens;
Reiskosten vergoeding (auto of ov);
Een professionele werkplek met alle benodigdheden;
Flexibele werktijden;
De mogelijkheid om thuis te werken;
Een groeiend jong bedrijf zonder hiërarchie waar je direct meebeslist
op het hoogste niveau;
• Een hele gulle personeelskorting op alle artikelen die wij voeren;
• Werken in een zelfsturende organisatie op basis van vrijheid en vertrouwen;
• Gezellige vrijmibo’s en teamuitjes.

Bij interesse

Onze selectieprocedure
Stuur ons een e-mail met je motivatie en CV. Hoe meer je over jezelf kunt vertellen
en waarom je bij ons wilt werken, hoe beter!Als we een match zien, nodigen we je
uit voor een gesprek om je kennis te laten maken met Bono en om jou als persoon te
leren kennen. Dit kan bij ons op kantoor of online.
Stuur je sollicitatie naar kenan@bonohealth.com. Als je vragen hebt kun je
telefonisch contact opnemen met Kenan Japalak (+316 43 56 18 82).
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