
   

 

 

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek 2017012 
 

Gegevens organisatie 

Branche  Cosmetica 

Overige gegevens WEP  

Korte titel functie/WEP Marketing & Social Media 

Vestigingsplaats WEP Groningen 

Duur van de WEP  3 tot max 6 maanden  

Aantal dagen per week   Voltijds; voor een WEP is dat 32 uur per week  

Ervaring kandidaat Geen voorkeur 

Kans op aanstelling Ja 

Deadline/Reageren vóór (datum) 20 oktober 2017 

Gewenste startdatum kandidaat Zo snel mogelijk 

 

  



   

 

1. Profiel bedrijf 

Achtergrondinformatie & soort bedrijf/organisatie:  

De werkervaringsplaats kan je invullen bij een jong, internationaal cosmeticamerk die volop aan het groeien is; 
Combray. De Combray Facial Oil is een revolutionair, gepatenteerd huidverzorgingsproduct met antioxidanten 
die helpt om je huid er jong en gezond uit te zien. 
Het kantoor is gevestigd in Groningen waar ook het laboratorium is waar o.a. Combray wordt gemaakt. Het is  
een klein bedrijf met op dit moment 6 mensen werkzaam op het lab en/of kantoor.  
Sfeer/Cultuur: 

Combray heeft als missie om de wetenschap in te zetten om de gezondheid en het uiterlijk van mensen te 

verbeteren. Combray streeft voortdurend naar verbeteringen en groei. 

 

2. Opdrachtomschrijving 

Je werkzaamheden zullen onder meer bestaan uit: 

▪ Het opzetten van een social media strategie. Het creëren van content voor onze verscheidene social 
media kanalen en het beheren hiervan; 

▪ Aanpassen en schrijven van (nieuwe) teksten voor de website; 
▪ Assisteren en uitvoeren van dagelijkse marketingactiviteiten; 
▪ Bedenken van creatieve marketingacties; 
▪ Eventueel meehelpen met beurzen (binnen- en buitenland); 
▪ Klaarmaken en versturen van (web)orders; 
▪ Kennis van SEO is een pré; 
▪ Allround werkzaamheden. 

 
3. Profiel gezochte kandidaat 

Kennis en ervaring: 

Je bent gemotiveerd en hebt een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van (internationale) communicatie & 
media of marketing. Je bent zelf actief op social media en op de hoogte van de laatste trends op het gebied van 
beauty, cosmetics & lifestyle en hebt affiniteit met de doelgroep. 
Je bent leergierig, hebt een hands-on mentaliteit, weet van aanpakken, en hebt interesse om alle facetten van 
het bedrijf te leren kennen. 
 

Profiel; 

▪ Goede kennis van social media; 

▪ Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift; 

▪ Goed teksten kunnen schrijven; 

▪ Kan goed zelfstandig werken; 

▪ Vrolijk, enthousiast, flexibel, goede communicatieve vaardigheden en stressbestendig; 

▪ Kennis van Wordpress en WooCommerce is een pré. 

 

Interesse in deze uitdagende WEP? 

Stuur dan z.s.m. je cv + motivatiebrief naar info@talentcareercenter.nl t.a.v. Mein Bish of Fransis Bosch. 

Vragen? Bel gerust naar 050-3111589.  

 

 


