BK Cookware bv
Part of The Cookware Company
Hou jij van koken en mooi kookgerei en wil je van deze hobby je werk maken binnen een smaakmakend internationaal
bedrijf? Schuif dan mee aan tafel met The Cookware Company.
The Cookware Company heeft meerdere gerenommeerde A-merken kookgerei in haar portefeuille. In Nederland is
The Cookware Company marktleider met het al meer dan 165 jaar vertrouwde merk BK. BK staat bekend om haar
vernieuwende, internationaal bekroonde kwaliteitsproducten, die echt iets toevoegen aan de keukens van haar klanten,
de kokende consument.
Wij zijn bevlogen van koken, vindingrijk, kennen de behoefte van de consument en staan bekend om ons hoge
serviceniveau.
Intussen is ons kookgerei in meer dan 100 landen verkrijgbaar en telt The Cookware Company wereldwijd meer dan
1500 medewerkers. Vanuit ons kantoor in Delft (Nederland) werken wij nauw samen met vestigingen in New York,
Londen, Hongkong, Tokio en Gent. Dankzij die stevige marktpositie en onze focus op technologische innovatie is en
blijft The Cookware Company de referentie in de keuken. En daar mag jij niet ontbreken!
Wij zoeken:

E-COMMERCE CONTENT COORDINATOR
Als content coordinator begrijp je het belang van het publiceren van de juiste content plek via de juiste kanalen. Je
begrijpt de positionering en doelstellingen van BK en zorgt dan ook dat de juiste content via het meest relevante
medium zichtbaar wordt gemaakt.
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Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding in communicatie of journalistiek
Bij voorkeur heb je enige stage- en/of werkervaring in content management en bent bekend
met schrijven van CMS pagina’s en SEO/SEA
Je wordt blij van het verder uitbouwen van de nieuwe BK website en het e-commerce platform
Je inspireert graag consumenten door regelmatig recepten, tips & trucs en weetjes te posten
op social media en/of nieuwsbrieven uit te sturen
Je bent praktisch en proactief ingesteld en neemt nieuwe uitdagingen met beide handen aan.
Meerdere projecten tegelijk beheren en je werk aanpassen aan veranderende prioriteiten
schrikt je niet af.
Je geniet van koken
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits en/of Frans zijn een pré)

Wij bieden:
•
Marktconform salaris
•
38-urige werk week (dus om de week lekker een middag vrij!)
•
25 vakantie dagen
•
Reiskostenvergoeding
Je wordt bovendien met open armen ontvangen in een enthousiast, professioneel team én je krijgt alle kansen om je
expertise en persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen en een directe impact te maken in de keuken van vandaag
en morgen. Klinkt goed? Laat van je horen! [eliza.gabriel@cookware-co.com]
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