Office manager voor de Marketing afdeling
Lisse | 24-38 uur
Als Office manager ben jij verantwoordelijk voor alle ondersteunende werkzaamheden op de
marketing afdeling. Je kent de processen (na je inwerk periode) door en door en je weet wat
je te wachten staat in elke fase van een proces. Je vindt het heerlijk om zo operationeel
bezig te zijn. Hier krijg jij energie van!
Deze functie past bij jou omdat:







Je een werkachtergrond hebt als marketing assistent, office manager of als
secretaresse;
Je affiniteit hebt met fashion en/of interieur;
Je beschikt over uitstekende plannings- en organisatorische vaardigheden;
Je graag zelfstandig werkt en energie krijgt in het proactief ondersteunen van een
groot team;
Je communicatief vaardig, klant-, en oplossingsgericht en nauwkeurig bent;
Je graag deze functie eigen wil maken en in deze functie wil groeien.

Het is voor ons ook belangrijk dat je:





Uitstekende beheersing hebt van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift;
Goede beheersing van Duits is een pré;
In het bezit bent van rijbewijs B;
Minimaal MBO niveau.

Hoe ziet een dag bij Bedding House er uit?
Gisteren in de vergadering is planning voor de komende fase in het collectieproces
besproken.
Het marketing team kan beginnen aan de fotografie. Vandaag heb jij een meeting staan
met je collega’s om het door te bespreken. Van jou wordt verwacht dat je, in samenwerking
met de Marketeer, de voorbereidingen voor die dag op je neemt en op de dag zelf ook

helpt bij de fotografieproducties. Hier kijk je erg naar uit! Je hebt de dessins wel al als
concept voorbij zien komen, maar nu zie je het eindelijk als eindproduct!
Aan het einde van de ochtend ga je aan de slag met wat administratieve ondersteuning. Je
moet nog wat visitekaartjes bestellen en je had gezien dat de voorraad van collectieboeken
een van de merken bijna op is, dus dat moet je ook aanvullen.
Na de lunch start je met het verzamelen en versturen van samples en verpakkingen en voer
je content in in ons productinformatiesysteem.
Vanmorgen had je gezien dat de fotoschijf niet op orde is, dus je maakt vast een planning
voor morgen om hier mee aan de slag te gaan. En houd je uiteraard tijd vrij voor de ad hoc
zaken die er bij komen.

Andere werkzaamheden die kunnen voorkomen zijn:
•
•
•
•
•

Ondersteunen bij het voorbereiden van grote projecten, zoals beurzen;
Het nalezen van content voor de dessins uit onze collectie;
Controleren van artwork
Bestellen drukwerk
Het bijhouden van planningen

Je werkt nauw samen met collega’s op de marketingafdeling en de ontwerpstudio en
rapporteert aan de marketing manager.

Natuurlijk wil je weten wat wij jou te bieden hebben om bij ons te komen werken:


Salaris op basis van de CAO Vakraad MITT
schaal 6 (range: 2.338 – 2.747 euro op basis van 38u)



Reiskostenvergoeding en een pensioenregeling



Uitdagende functie in een super leuk team, waarin ruimte is voor eigen ideeën.



Leuke uitjes en pub quizzen met alle collega’s van Bedding House



De lekkerste Nespresso koffie



Korting op de producten die wij verkopen



Pakvrije organisatie

Wat kun je verwachten van Bedding House?
Als je ’s ochtends het kantoor van Bedding House binnenstapt kijk je je ogen uit naar alle
kleuren en mooie producten die jou vanuit de showroom verwelkomen en je wordt vriendelijk
gedag gezegd door je collega’s.

Met onze ontwerpen van bed- en bad textiel willen wij onze klanten een gevoel van luxe
meegeven en de slaapkamer echt een onderdeel laten uitmaken van het woongenot.
Wij voeren daarbij bekende eigen merken als Beddinghouse en Kardol en licentiemerken als
Pip studio, Oilily, Rivièra Maison en vtwonen.
Bedding House is een familiebedrijf en dit zie en voel je terug in de sfeer; heel collegiaal en
samenwerken met de verschillende afdelingen zijn essentieel en zeer gewaardeerd.
Je komt te werken in een groot en gezellig team, waar de lijntjes kort zijn. We houden ons
onder andere bezig met de vertaling van de collecties naar content, in de vorm van teksten
en afbeeldingen, voor onze business to business klanten, het verzorgen van verpakkingen en
collectieboeken en het promoten van onze merken en collecties.
We werken hard, maar een grapje op zijn tijd of het delen van je weekendavonturen vinden
we ook belangrijk! In dit team word je (creatieve) bijdrage enorm gewaardeerd.

Is deze functie echt iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten!
Stuur je CV en een korte toelichting waarom jij bij ons, t.a.v. Aura Opgelder, en in de functie
past en wij nemen snel contact met je op! solliciteren@beddinghouse.com
Je kunt ook via whatsapp solliciteren: 06-104 15 687 (Aura Opgelder – HR Adviseur)
Heb je vragen over de functie of wil je eens een kijkje nemen op ons kantoor? Bel of mail ons
voor een vrijblijvend kop koffie/ thee!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

