
Content Creator / Fotograaf voor lifestyle brand Your Wishes.

Your Wishes groeit! Daarom zijn wij per direct op zoek naar een Content Creator / Fotograaf die ons team komt versterken.
Als Content Creator ben je verantwoordelijk voor het beheren en uitvoeren van de online en offline content binnen Your Wishes. 
Jij bent ijzersterk in het leggen van de verbinding met het publiek. Creativiteit, spontaan en pro actief, zijn woorden die jou om-
schrijven.
Je werkt samen met ons Marketing- en Designteam. Je kunt goed zelfstandig werken, maar hebt ook oog voor het teamproces. 
Je durft initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Je draagt bij aan de strategie en branding van Your Wishes en geeft hier 
invulling aan. Met aansprekende content in woord, beeld en video krijg jij de vrijheid om onze fanbase te onderhouden én te 
vergroten. Tevens zorg je bij elke nieuwe collectie voor een verrassende nieuwe fotoshoot, zodat de consument enthousiast word 
over de nieuwe collectie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor onze social media, movies, stills, productfoto’s en samenwerkin-
gen. Kortom, we bieden een creatieve en uitdagende werkomgeving bij een sterk groeiend baby & kids lifestyle brand. Je komt 
binnen een gezellig en jong team te werken met leuke collega’s en krijgt veel ruimte voor jouw eigen creatieve invulling van de 
functie. Voor deze job zijn we op zoek naar een aanpakker met organisatorisch- en vooral creatief talent!
Your Wishes is een jong, snelgroeiend merk met lieve en stoere producten voor de kleintjes, waar de hipste mommy’s terecht kun-
nen. Wij hebben een eigen webshop en zijn wholesale leverancier aan gerenommeerde bedrijven. Ons baby & kids lifestylemerk 
bevat collecties die met passie worden ontworpen vanuit het Your Wishes HQ. Kwaliteit en exclusiviteit staan voorop. Check www.
yourwishes.nl voor een blik op onze huidige collectie.
 
Werkzaamheden

• Je bent verantwoordelijk voor de fotografie binnen Your Wishes van product foto’s tot sfeerbeeld.
• Je bent verantwoordelijk voor onze social media van A tot Z. (beeld, tekst, stories en interactie met onze volgers)
• Je denkt actief mee in het optimaliseren van al onze social media kanalen door op de hoogte te blijven van de laatste 
 ontwikkelingen en deze eigen maken.
• Je werkt mee aan het ontwikkelen van verschillende projecten, acties, concepten en campagnes.
• Je bent verantwoordelijk voor het bewerken van product en sfeerfoto’s.
• Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van fotoshoots met baby’s en kids.
• Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de collectie movies. 
• Je werkt mee aan de voorbereiden van beurzen en events. 

Functie-eisen

• Je barst van de creatieve ideeën en kan niet wachten om hiermee aan de slag te gaan.
• Minimaal 4 jaar werkervaring.
• Uitstekende skills in Photoshop, Lightroom, Illustrator en InDesign.
• Video editing, kennis van Final Cut pro of Premiere pro is een pré.
• Je kent en volgt een grote schare aan influencers en hebt een passie voor mode en trends. Je bezighouden met   
 influencer marketing is iets waar jij ’s ochtends jouw bed voor uitkomt.
• Je bent vernieuwend en denkt out of the box.
• Je werkt graag resultaatgericht, zelfstandig en komt met eigen ideeën.
• Goede beheersing van de Nederlandse & Engelse taal in woord en schrift.
• Je kunt planmatig, secuur en gestructureerd werken.
• Je bent stressbestendig en hebt geen 9-5 mentaliteit.
• Je bent collegiaal, communicatief sterk en ambitieus.

Wat bieden wij?

• Een veelzijdige, leerzame werkplek binnen de mode- en lifestyle branche.
• Een informele werkomgeving waar jouw inzet wordt gewaardeerd.
• Leuke collega’s en een prettige werkomgeving.
 
Werklocatie: 
Goirle, omgeving Tilburg. 
 
Vereiste opleiding: 
Minimaal HBO werk-/ en denkniveau
 
Soort dienstverband: 
Minimaal 24 -32 uur.

Contactgegevens:
nadine@yourwishes.nl


