
VACATURE BRAND MANAGER 

OMSCHRIJVING BEDRIJF 
Frankly Amsterdam is een Amsterdams label dat zich specialiseert in soft furnishing in het hoogste segment van de 
markt. Hoogwaardige producten van textiel, gemaakt van natuurlijke materialen en geproduceerd in Europa. De 
collectie wordt wereldwijd verkocht door interieurzaken en interieurarchitecten, die ook aanvragen doen voor custom-
made ontwerpen.  

FUNCTIE OMSCHRIJVING 
Krijg jij energie van het bouwen aan een merk, het maken van strategische plannen, het bedenken èn uitwerken van 
creatieve ideeën? Adem jij het merk waarvoor je werkt? Dan is de functie van Brand Manager bij Frankly Amsterdam jou 
op het lijf geschreven! In deze uitdagende functie maak je onderdeel uit van ons creatieve team en ben je 
eindverantwoordelijk voor alle branding en communicatie op onze on- en offline kanalen. Je krijgt ruimte om je eigen 
ideeën en strategieën te ontwikkelen, waarbij je de planning en het overzicht niet uit het oog verliest. Is hiernaast 
projectmanagement jouw middle name? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

TAAKOMSCHRIJVING 
- Verantwoordelijk voor alle plannen op Frankly branding niveau, zowel voor on- als offline communicatiekanalen; 
- Het ontwikkelen en uitvoeren van strategische marketing- en communicatieplannen; 
- Verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van het merk d.m.v. PR, social media, website en presentaties. 
- Het verzorgen van content creatie in de vorm van video, fotografie en tekst in de huisstijl & tone of voice van Frankly 

Amsterdam; 
- Het vergroten van internationale naamsbekendheid samen met het creatieve team; 
- Het bedenken, uitvoeren en analyseren van advertentiecampagnes en de daaruit voortkomende data; 
- Het onderhouden van contacten met externe partijen. 

PROFIEL WERKNEMER 
We zoeken iemand met een HBO/WO opleiding richting marketing en communicatie of vergelijkbare werkervaring. Je 
bent creatief, analytisch en beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Je bent een aanpakker, 
nieuwsgierig en pakt dingen snel en zelfstandig op. Verder breng je strategie en creativiteit samen en ben je een echte 
teamplayer. Ervaring met Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator is een vereiste, evenals een perfecte beheersing van 
Nederlands en Engels in woord en geschrift. Verstand van social media advertising en woonachtig in de (regio) 
Amsterdam is een pre.  

WAT BIEDEN WIJ 
In ons hechte, jonge team krijg je alle facetten van een onderneming mee. Ons bedrijf groeit hard en dat vraagt van 
iedereen een level van gretigheid en toewijding. We werken nauw samen, hebben lol, dagen elkaar uit en vieren de 
successen. Je krijgt de mogelijkheid om, naast het inzetten en uitdiepen van persoonlijke capaciteiten, samen met een 
coach te onderzoeken waar je in door zou willen ontwikkelen. Verder investeren we veel in een gezonde werkomgeving 
waar iedereen zich prettig voelt en verzorgen we dagelijks vers bereide biologische lunches en af en toe diners.

De functie is voor 40 uur in de week en is per direct beschikbaar. Het salaris wordt bepaald aan de hand van ervaring en 
leeftijd. Wij ontvangen graag je CV met motivatie per e-mail: femke@frankly.amsterdam 
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