
 

 

 ONLINE CONTENT MARKETEER  
 

The Next Closet, dé de duurzame marktplaats voor tweedehands merkkleding, is op zoek naar een 
online content marketeer. Heb jij ervaring met e-commerce, affiniteit met mode en duurzaamheid 

Dan zoeken wij jou! 
 

Stuur per direct je CV voorzien van een korte motivatie naar victoria@thenextcloset.com 
 
Taken & verantwoordelijkheden: 
 

- Creëren van eigen content d.m.v. grafisch ontwerp & copy 
- Optimaliseren van web- en UX-design van de TNC website en app 
- Strategisch meedenken op het gebied van branding 
- Het merk “The Next Closet” versterken en uitdragen 
- Het ontwikkelen en analyseren van social mediacampagnes (o.a. Instagram en Facebook 
- Mailings en nieuwsbrieven creëren en analyseren 
- Het branding team aansturen (o.a. fotografen, stylistes, stagiaires) 
- Input leveren voor productontwikkeling en uitdenken van customer flows 

 
 
Profiel, talent & ervaring: 

- Afgeronde opleiding op WO-niveau of HBO+/WO-werk- en denkniveau 
- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring, sterke voorkeur voor een online, UX en/of e-commerce 

achtergrond 
- Je hebt ervaring met UX- en grafisch ontwerp 
- Je hebt goede kennis van Photoshop en Illustrator 
- Je bent sterk in copy (Nederlands en Engels) 
- Je hebt ervaring met het gebruik van mailing softwareprogramma’s (bij voorkeur Mailchimp) 
- Je hebt ervaring met facebook en Instagram campagnes 
- Je hebt ervaring met SEO 
- Je kunt goed werken onder druk in een snel veranderende/groeiende organisatie 
- Je bent creatief, analytisch, accuraat en een teamplayer 
- Je hebt affiniteit voor mode en duurzaamheid 
- Je bent minimaal 32 uur beschikbaar 

 
 
Wij bieden: 

- Een marktconform salaris (afhankelijk van ervaring) 
- Een fotostudio om je eigen grafische ontwerpen te maken 
- Een unieke rol in een snelgroeiende green-tech startup 
- Veel creativiteit, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid 
- Werken in scrum team volgens de agile methode 
- Een enthousiast en getalenteerd team van >10FTE 
- Een werkplek in hartje Amsterdam 

 
 

 
 

 
 


