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Vacature: Content / Social Media Marketeer Meubelpartner.nl (M/V) 

 
Meubelpartner.nl groeit hard en daarom is het tijd om ons marketingteam uit te breiden: we gaan een 
compact team vormen van online specialisten.  
Als onderdeel van dit team zoeken wij per direct een Content / Social Media Marketeer. 
 

- Ben jij een creatieve tekstschrijver in hart en nieren? 
- Wil jij de content en social media verzorgen van een toonaangevende online woonwinkel? 
- Lijkt het jou tof om te schrijven over de laatste interieurtrends? 

 
De functie 
Als Content / Social Media Marketeer bij Meubelpartner.nl ben je verantwoordelijk voor onze content in de 
breedste zin van het woord. Je creëert en redigeert alle teksten op onze website, social media-kanalen, 
mailings en blogs. Bovendien denk je mee over onze contentmarketing-strategie. 
 
Door de juiste tone of voice te kiezen geef je Meubelpartner.nl een fris, eigen gezicht. Jouw creativiteit zorgt 
voor activiteit en enthousiasme onder onze tienduizenden volgers op Facebook en Instagram. 
Daarnaast onderhoud je contacten met (externe) bloggers en influencers en zoekt daarbij naar interessante 
samenwerkingen. 
 
Jouw profiel 

- Je hebt een vlotte pen. Je schrijft verfrissend, duidelijk en foutloos. 
- Je bent enthousiast, creatief en vind het leuk om op de hoogte te blijven van de laatste woontrends. 
- Je hebt bij voorkeur relevante ervaring, bijvoorbeeld als blogger, copywriter, redacteur of social 

media-specialist. 
- Kennis van en ervaring met SEO en conversieoptimalisatie is een pre. 
- Als jij ook grafische skills hebt, is dat een pre. 

 
Wat bieden we? 
Als onze Content / Social Media Marketeer ga je een belangrijke rol vervullen in ons marketingteam. Wij 
vinden dan ook dat daar een goede beloning tegenover moet staan, o.a. in de vorm van: 

- Een goed salaris en genoeg vakantiedagen 
- Een fijne werkplek en een laptop van de zaak (Mac of Windows naar keuze) 
- Personeelskorting op onze volledige collectie 

 
Interesse? 
Past deze functie perfect bij jou? Neem dan contact op met Willem van Huis via vacatures@meubelpartner.nl 
en wie weet drinken we binnenkort een bakje koffie om kennis te maken. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


