PROJECTMANAGER
SMOKEY BBQ INSPIRATON
Smokey BBQ Inspiration is het fonkelnieuwe bedrijf van ‘mr. Smokey Goodness’ Jord Althuizen en Food Inspiration
(www.foodinspiration.nl). Samen hebben zij de handen ineengeslagen om de met veel enthousiasme ontvangen webportal www.smokeygoodness.com uit te bouwen tot een wereldwijd BBQ inspiratie platform. Een kennisdatabase vol tips
en tricks, verleidelijke foodfoto’s, inspirerende BBQ reisverslagen en imposante minidocumentaires zuigen de bezoeker
diep de BBQ ketel in. De website is het kloppend hart, de social media kanalen (instagram, facebook en youtube) zijn de
aderen die de inspiratie de internationale wereld van BBQ lovers instuurt.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Smokey BBQ Inspiration bouwt een online content platform voor BBQ
Backyard Professionals. De eerste stappen voor dit platform zijn
gezet en het enthousiasme is groot. Het is nu tijd om het groots aan
te pakken; wij zoeken daarom een jonge kickstarter die Smokeygoodness.com in korte tijd uit kan bouwen tot wereldwijd BBQ
platform. Standplaats voor deze functie kan zowel Delft als Ede zijn.
werkzaamheden:
Content creatie: Het maken, beoordelen en verbeteren van bestaande en nieuwe content. Recepten, video’s, reisverslagen, technieken,
tips, product-inspiratie: jij draait je hand niet om voor het schrijven
van een stukje tekst.

Growth Hacking & Marketing: We beginnen vanaf 0; dus alles is
mogelijk. Jij maakt een marketingplan en bepaalt waar de € aan
worden besteed. 1.000 likes is voor jou een peulenschil; met de social media accounts van Smokey Goodness en Jord Althuizen behaal

je binnen no-time sky-high resultaten.

Algemeen management: Jij bent (op dit moment) de enige fulltimer;
je staat aan de basis van een potentieel groeiend en internationaal
bedrijf. De eerste periode ben je dus verantwoordelijk voor alles; van
het plaatsen van content tot het reageren op social posts. Van het
maken van een marketingplan tot het regelen van een filmshoot. Van
het briefen van de copywriter tot het aannemen van een stagiair.
DE TOEKOMST:
De prototype van de website staat live en er is inmiddels bakken
met content.
Eind 2019 zijn de social media kanalen door meer dan 250.000
BBQ-liefhebbers geliked
Eind 2020 lanceren we de platforms in USA, UK en Germany.
Eind 2021 bereiken we wereldwijd 10 miljoen mensen per maand

PROJECTMANAGER
KANDIDAATPROFIEL:

WIJ BIEDEN JOU:

MUST HAVE:
• HBO opgeleid in relevante opleiding zoals Hoge Hotelschool of
multimedia
• Affiniteit met food en BBQ
• Affiniteit met Social Media Marketing
• Affiniteit met Fotografie / Film / Photoshop / Premiere
• Affiniteit met tekst; je kan teksten beoordelen en kleine aanpassingen doorvoeren
• Nederlands en Engels op hoog niveau kunnen schrijven, lezen
en praten
• Een alleskunner / Pipi Langkous mentaliteit
• Zelfstandig / doorpakker / regelaar / no-nonsens
• Gedreven / ondernemend / enthousiast

•

NICE TO HAVE:
•
•

•
•
•
•
•
•

Een zeer gedreven en leerzame werkomgeving waar voor
persoonlijke ontwikkeling aandacht en budget is gereserveerd
Afwisselend werk, geen dag is hetzelfde en veelal creëer je
content op spraakmakende events en festivals
Bruto salaris van €1.800,- tot €2.200,- bruto per maand
afhankelijk van niveau en gerelateerde werkervaring, 8%
vakantiegeld
Fulltime contract voor 6 maanden, bij een goede start volgt een
jaarcontract
Locatie: 50% in Ede bij team Food Inspiration, 50% in Delft bij
Smokey Goodness
Een goede lunch van de zaak en zoveel koffie als je aan kunt
Een dynamische baan waarin alle aspecten rondom food voorbijkomen, van grote festivals tot fotoshoots voor kookboeken en
van bruiloften tot de grootste evenementen van NL.

Rijbewijs
Bereidwillig tot reizen van en naar Delft / Ede

Ben jij een multimediale BBQ lover die zowel online als offline met Bits & Bites weet
om te gaan, iemand zichzelf het vuur aan de schenen legt en voor wie social media
geen geheimen meer kent? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar
info@smokinghotjobs.nl

kijk voor meer vlammende vacatures op: www.smokinghotjobs.nl

