Communicatie Medewerker Yoghurt Barn (20-24u)
YB; The planet’s favourite healthy pleasure
Wij beloven feel good food with a positive impact, zijn B Corp en doen er alles aan om duurzaam te
ondernemen in lijn met onze klimaat positief strategie. Dit doen wij natuurlijk al sinds 2012 via onze dertien
Barns verspreid door het land, maar binnenkort ook in het buitenland en via eigen YB-producten in de
schappen van supermarkt en cateraar bij jou om de hoek. Om dit allemaal goed te blijven ondersteunen en
onze fans te blijven inspireren, zoeken wij een enthousiaste communicatiemedewerker voor 20-24u per week.
Jouw taken bestaan onder andere uit:
• Meewerken met marketing- en communicatieactiviteiten van YB
• Eigen projecten draaien en stagiaire(s) mede begeleiden
• Ondersteunend aan de Senior Communicatie collega en het Management Team op strategie
• Hands-on activiteiten zoals creatie communicatiemiddelen instore en voor onze (retail)klanten
• Fotoshoots, social media, website, loyalty en retentie activiteiten, online & influencer marketing,
partnership ondersteuning, etc
• Kortom; je gaat van alles doen wat je altijd al hebt willen doen en kunt volop leren en mee ondernemen
Ben je onze nieuwe collega?
Wij zoeken iemand die zich kan vinden in onderstaand profiel:
• >2 jaar ervaring in FMCG-communicatie (buro- of klantzijde)
• Ondernemend en flexibel, dus idealiter ervaring uit een startup of scale-up omgeving
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk Nederlands- en Engelstalig
• Ervaring met Wordpress, Google & Facebook Ads en Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator & Premiere
Pro)
• Woonachtig met een goede OV-verbinding naar Utrecht en Den Bosch
• Opleidingsniveau: HBO of WO
• Parttime (20-24 uur per week) met eventuele groei naar meer uren
Wij bieden
Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden en toplocaties om vanuit te werken, is er veel uitdaging en ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling. Professionele, sociale en ondernemende collega’s zijn gewend om continu op zoek
te gaan naar vernieuwing in werkwijzen, producten en diensten. Maar rust en structuur zijn ook belangrijk. Wij
zijn een groeiende en award-winning organisatie en zijn dan ook doorlopend op zoek naar de allerbeste
kandidaten om ons team te komen versterken. We hoeven jou niet te vertellen dat duurzaamheid een must is,
jij ademt deze manier van werken en leven net als wij. Collega’s vinden het leuk om hierin samen met jou een
actieve rol te spelen. Wij werken hard, maar wij vinden een goede werk-privé balans heel belangrijk. En onze
successen vieren wij met elkaar. Ons communicatieteam is met name in YB Den Bosch gevestigd.
Meteen enthousiast of wil je nog wat weten? Stuur je CV en uitgebreide motivatie naar
werken@yoghurtbarn.nl.

