
lucky tools
We verkopen handwerk uit Nepal en India, 
sieraden en cadeaus die geluk brengen. We 
noemen het lucky tools. Van een armband die 
vriendschap viert tot een kaartje dat troost. Al 
onze items hebben een verhaal. Voor de gever 
omdat je met je cadeau echt iets vertelt. Voor 
onze makers, omdat ze met hun handwerk een 
leven opbouwen. 

lucky jobs
Elke dag werken we aan onze droom. Vanaf 
2006. Ons verhaal begon bij een zilverfabriek in 
Nepal. De werkplaats zat in nood, er stonden 
12 edelsmeden op straat. Nu zijn er 217 makers 
aan de slag. Als het aan ons ligt, produceren we 
straks op alle continenten. Je vindt ons in 800 
winkels in 28 landen. 

vacature  
online marketeer
Je hart gaat sneller kloppen van online campagnes opzetten en nieuwe klanten bereiken. Dat je werk ook 
nog eens werk oplevert aan de andere kant van de wereld maakt je helemaal blij. Bij A Beautiful Story zijn 
we op zoek naar een online marketeer met een duidelijke visie. 

per direct / 32 uur

Dit ben jij   
Veranderingen in het digitale medialandschap gaan snel. Dat weet je. En het geeft je energie. Nieuwe 
ontwikkelingen pas je in je werk meteen toe. Je bent van nature analytisch ingesteld, commercieel en altijd 
op zoek naar nieuwe online verkoopkansen. 
 
Wat ga je doen? 
Alles wat je doet, doe je voor onze klanten. Je begrijpt dat elke vrouw op haar eigen manier bereikt wil 
worden. Met de juiste middelen zorg je ervoor dat vrouwen klant worden én blijven. We zoeken iemand die 
samen met onze online bureaus de markt in Nederland en daarbuiten gaat veroveren. Met een helder plan 
zet je met onze bureaus online campagnes op. En je activeert onze doelgroep.  
Je staat sterk in je schoenen en houdt de specialisten van de bureaus scherp. Je daagt ze uit om de beste 
resultaten te halen. Je neemt je collega’s mee in wat je doet. Want dit werk doe je natuurlijk niet alleen, maar 
in een team van marketing- en salesprofessionals.

 
Dit staat er op je cv

• Hbo- of wo-opleiding: het liefst in de richting van (online) marketing, multimedia/communicatie
• Minimaal 2 jaar werkervaring
• Goede beheersing van Google Analytics, Google Ads en Google Tag Manager 
•	 Ervaring	met	alle	online	marketing	channels:	social	advertising,	Ads,	SEO,	Affiliate	en	Display
• Ervaring met B2C (online) marketing
• Goed in Engels (woord en geschrift) en in Duits (woord)
 

What’s in it for you?
• Een uitdagende functie in een jong en gedreven team
• Een	fijne	en	open	werksfeer
• De mogelijkheid om te groeien
• Marktconform salaris op basis van opleiding en ervaring
• 25 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband)
• Een pensioenregeling
• Leuke uitjes, borrels en een team dat voelt als familie
• Maar het allerbelangrijkste: je draagt bij aan onze missie!
 

Ben jij onze nieuwe online marketeer?  
Mail je motivatie en cv naar frederique@abeautifulstory.nl.  
Heb je vragen? Stel ze gerust: Frederique Niederer, e-commerce manager, 06-15417762.


