
 
 
BULAGGI is een Nederlands familiebedrijf dat al meer dan 50 jaar dames handtassen en 
accessoires ontwerpt en produceert. Van high fashion items tot onmisbare basics, de designs 
van BULAGGI vormen een uitgebalanceerde collectie met veel oog voor detail. 
Hoogwaardige kwaliteit, prachtige combinaties van verschillende vegan materialen en 
unieke details maken van iedere tas een echte must have. 
 
Voor het hoofdkantoor van BULAGGI in Hilversum zijn wij per direct op zoek naar een 
Allround (Online) Marketing & Communicatie medewerker (32 – 40 uur). 
 
Werkzaamheden 
 

- Je werkt de tweetalige website / webshop www.bulaggi.com bij evenals onze B2B webshop   

- Je bent verantwoordelijk voor het beheren van al onze social media kanalen: Facebook, 

Instagram & Pinterest waaronder het inplannen van posts, catalogus updaten, Insta stories 

plaatsen, het contact met influencers 

- Je updatet de productinformatie van ons assortiment die wordt verkocht op verschillende 

market places waaronder Bol.com, Afound en V&D 

- Je bewaakt het overzicht wat betreft de productfotografie 

- Je schrijft SEO vriendelijke en wervende teksten zoals een maandelijks blog en 
artikelomschrijvingen 

- Je bedenkt en initieert content voor de (b2b en b2c) nieuwsbrieven en verstuurt deze in 

Mailchimp 

- Je bent verantwoordelijk voor de opzet van het halfjaarlijkse lookbook waarbij je teksten 

aanlevert, de opmaak verzorgt en contact hebt met de drukkerij 

- Je maakt diverse marketinguitingen op in Indesign 

- Je schrijft per seizoen een persbericht en deze zet je uit naar alle PR contacten 

- Je zet originele marketingacties op, zowel online als offline i.s.m. diverse magazines en PR 

bureaus 

- Je ondersteunt bij PR activiteiten, (internationale) beurzen en events 

De ideale kandidaat 
- Heeft HBO werk- en denkniveau 
- Aantoonbare ervaring op het gebied van marketing 
- Heeft ervaring met Indesign, Mailchimp, Excel en Lightspeed e-commerce 
- Is zelfstandig, creatief, Fashion-minded, flexibel, ondernemend en werkt gestructureerd 
- Is bedreven in het schrijven van wervende teksten 
- Beheerst de Nederlandse en Engelse taal perfect in woord en geschrift, beheersing van de 

Duitse taal is een absolute pré 
 
Wat wij bieden 
BULAGGI biedt jou een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen 
initiatief. Het betreft een zelfstandige functie in een dynamische en internationale werkomgeving in. 
Mail je uitgebreide motivatie met CV voor 9 augustus naar info@bulaggi.com ter attentie van 
Annemarieke Schouten-Walraven. BULAGGI & More B.V. - Franciscusweg 227 - 1216 SE 
Hilversum. Tel. 035-6212757 

http://www.bulaggi.com/
mailto:info@bulaggi.com

