
De functie
Als International Social Media Marketeer bij Glen Dimplex 
Flame Europe beheer je de social media accounts van 
de haarden merken Faber en Dimplex in Nederland, 
Duitsland, Frankrijk en Polen. Je stelt branding 
campagnes en product introductie campagnes op via 
social media. Je zet deze campagnes op, maakt de 
planning, bent verantwoordelijk voor het managen van 
verwachtingen en budgetten en zorgt uiteraard voor 
het verkrijgen van de juiste data insights en analyses. 
Zo zorg jij ervoor dat elke campagne een succes 
wordt. Daarnaast zorg je dat vragen van klanten snel 
en naar tevredenheid beantwoord worden in nauwe 
samenwerking met je collega’s van de afdelingen 
Marketing en Customer Support.

Onze ideale collega
Je hebt een passie voor social media en weet hoe 
je consumenten en klantrelaties moet bereiken. De 
ontwikkelingen op Facebook, Instagram, LinkedIn, 
YouTube, Pinterest en nieuwe media volg je op de 
voet. Bij voorkeur heb je ervaring met social media 
platformen als Facebook Business Manager en Coosto. 
Je beschikt over hbo werk- en denkniveau, richting 
Marketing & communicatie. Je hebt minimaal 3 jaar 
werkervaring in een soortgelijke functie en hebt affiniteit 
met social media advertising, online marketing en online 
advertising. Je hebt ervaring in merk-, doelgroep- en 
insight denken. Ervaring op het gebied van copywriting 
en photoshop is een grote pré. Je bent communicatief 
sterk en beheerst de Nederlandse en Engelse taal in 
woord en geschrift. Als Webcare Manager neem je jouw 
verantwoordelijkheid en ben je pro-actief en klantgericht. 
Door jouw project management skills, leergierigheid 
en dosis ambitie streef je naar kwaliteit en ben je 
vernieuwend. 

Wat bieden we jou 
• Een leerzame en uitdagende baan.
•   Enthousiaste en betrokken collega’s binnen een 

informeel team en internationale omgeving.
•  Mogelijkheid om mee te denken over ontwikkeling van 

processen, zodat we onze klanten nóg beter van dienst 
kunnen zijn.

• Een marktconform salaris afgestemd op jouw profiel.

Glen Dimplex Flame Europe
Is een organisatie met circa 75 gepassioneerde 
medewerkers en onderdeel van de succesvolle Ierse 
multinational Glen Dimplex Group. Glen Dimplex Flame 
Europe ontwerpt, produceert en verkoopt duurzame en 
innovatieve gas- en elektrische sfeerhaarden vanuit het 
Flame Europe hoofdkantoor in Heerenveen. Voor meer 
informatie kijk ook op onze website: www.faberfires.com 
en www.dimplex-fires.eu.

Ben jij onze nieuwe Social Media Marketeer ?
Stuur dan voor 30 september a.s. je CV en korte 
motivatie naar  
Marjolein Koning, HR Manager  
(marjolein.koning@glendimplex.eu).  
 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen 
met Nienke Mol (Brand Activation Manager)  
op 0513-656548.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet 
op prijs gesteld.

Ben jij die Social Media expert, die begrijpt wat de klant nodig heeft? Wil je 
werken in een dynamische, ambitieuze en internationale omgeving? Dan ben jij 

de International Social Media Marketeer collega die wij zoeken! 

International Social Media Marketeer 
Fulltime (32-40 uur per week) @ Heerenveen

Merk van Glen Dimplex Flame Europe


