PERSONAL & ONLINE MARKETING ASSISTANT
Change people’s lives, and your own
I am looking for a personal & online marketing assistant to help me
get all the messages and content I have inside of me, get out into the world.
Wie zijn wij:
Het Inner Beauty Retreat is een vijfdaags retreat wat – en we overdrijven niet – levens
verandert. Met yoga, meditatie, breathwork en bijzonder effectieve workshops (van The
Power of Your Intuition tot Mind Reprogramming) verbinden deelnemers opnieuw met
wie ze werkelijk zijn vanbinnen en leren ze de beste tools om altijd over innerlijke rust en
kracht te beschikken. We doen dit als onderdeel van een grotere missie: zoveel liefde,
innerlijke rust en geluk op de wereld brengen dat dit het nieuwe normaal wordt, en we in
harmonie leven met onszelf, elkaar en de aarde.
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:
-

Social media posts maken: je beheert @innerbeautyretreat op instagram en
Facebook en zorgt ervoor dat de content uit mijn hoofd >> op papier komt met
een prachtige bijpassende foto, hashtags, posten op het juiste moment etc.

-

Je maakt ook Stories voor Instagram en bent hier creatief in: denk aan het
verwerken van bestaande content, quotes uit teksten die ik of de andere
teachers schrijven, testimonials (zowel in video als tekst) van deelnemers, etc. Je
weet interactiviteit te brengen in de stories zodat we een actieve relatie
opbouwen met onze volgers

-

Naast het posten van de content maak je ook een strategie om de accounts te
laten groeien in volgers, en een jaarplanning. Je plant vooruit en je zet álles op
papier: in zoveel helderheid en duidelijkheid dat als we een stagiaire zouden
aannemen, die jouw werk tot dan toe zou kunnen overnemen. Of dat
daadwerkelijk gaat gebeuren weten we nog niet, maar ik heb duidelijke
behoefte aan structuur en strategie op papier. Wat houdt onze brand in, hoe

communiceren wel, wat zijn de do’s en dont’s, met welke apps en programma’s
werken we, etc. Je bouwt een foolproof systeem. Waarom? Omdat stél dat we
die stagiaire aannemen die op basis hiervan dit deel van jouw werk kan
overnemen, jij je met complexere zaken kan bezighouden en de stagiaire kan
begeleiden en toezien op een goed eindresultaat. Zo kan jij meegroeien in het
bedrijf.
-

Je ontwerpt allerlei soorten visuals om de brand identity te versterken: voor social
media, en ook bijvoorbeeld de documenten die deelnemers toegestuurd krijgen

-

Je beheert de website. Je kijkt continue naar wat er beter kan op het gebied van
content, design / vormgeving en SEO. Je bent praktisch & you get the job done.
Je zorgt dat onze website voldoet aan alles waar die aan moet voldoen, incl een
FAQ en een privacy verklaring bijvoorbeeld. Ik kan je helpen met de inhoudelijke
content, maar jij signaleert wat er nodig is en gaat daar proactief mee aan de
slag. Ook zet je natuurlijk de nieuwe retreat data en workshops online, en op
social media. Je maakt landingpages, sales pages en bedankt pages (als
iemand een retreat boekt bijvoorbeeld). Je zorgt voor een top customer
experience from beginning to end.

-

Je maakt events aan op Facebook en ontwerpt daarvoor ook de benodigde
banners. Je nodigt mensen uit en promoot de events. Je hebt waarschijnlijk ook
contact met de locatie waar we het event hosten (in het geval van een
workshop) over praktische zaken. Je zet een betaalsysteem op voor de tickets
(dat is eenvoudig, maar moet wel gebeuren), kortom, je regelt alles.

-

Je zet nieuwsbrieven klaar en maakt een strategie. Ook hier kan ik de inhoudelijke
content voor je verzorgen. Jij moet mij hiervoor laten weten wat je van me nodig
hebt of zeggen ‘Mayke, er moet dan en dan een nieuwsbrief uit naar doelgroep
x, de vorm staat globaal al klaar in Mailchimp, kan jij de tekst schrijven’

-

In de nieuwsbrieven promoot je natuurlijk de retreats & de workshops, en ook de
prive sessies en prive retreats, en straks ook de online courses. Maar ook gebruik je
de nieuwsbrieven om een band op te bouwen met de lezers.

-

Je analyseert het succes van de nieuwsbrieven en speelt hier adequaat op in

-

Ik ga me bezighouden met de ontwikkeling van e-courses. Deze courses geef jij
vervolgens vorm met beeld en dergelijke, en je denkt mee over HOE de course
gegeven wordt. Gebruiken we YouTube? Nieuwsbrieven? Instagram? En natuurlijk
zorg je ervoor dat alles daadwerkelijk online komt te staan, dat het via social
media en nieuwsbrieven gepromoot wordt en dat alle potentieel
geïnteresseerden weten wat er te koop en te doen is. Ook zet je dit natuurlijk op
de website

-

Je bewaakt de brand identity en denkt na over manieren om onze
naamsbekendheid te vergroten (denk aan samenwerkingen met partners,
websites, brands) en je voert de bijbehorende acties ook uit

-

Let’s not forget about YouTube! Je bouwt een kanaal op voor de YouTube van
Inner Beauty Retreat, plaatst hier van content / selfhelp video’s tot aftermovies en
reviews van deelnemers, en zorgt dat we hier snel gaan groeien in aantal
abonnees (wereldwijd). Ook denk en help je mee met mijn eigen YouTube
kanaal, omdat dat ook ten dienste staat van Inner Beauty.

-

Voor de zaken waar jij dan weer net geen verstand van hebt, bijvoorbeeld
technische aspecten van de website, onderhoud je het contact met onze IT-er.
Als je een expert van buitenaf nodig hebt verzorg ik die voor je (of je hebt zelf een
contact), either way, jij bent degene die ervoor zorgt that the job gets done. Ik
sta altijd tot je beschikking als je mijn hulp nodig hebt, bij wat het dan ook is.

-

Je bent ook gestructureerd, georganiseerd en proactief genoeg om een
structuur aan te brengen in de Dropbox mappen

Dit zijn de belangrijkste taken voor nu. Een toekomst wens is een inloggedeelte op de
website, voor ex deelnemers van een retreat en de mensen die een course hebben
gekocht, en een app voor de smartphone. De tools die we aanbieden zijn life-changing
en deelnemers hebben behoefte aan een centraal punt waar ze die in audio & video
kunnen terugvinden. Dit ga je mede helpen bouwen.

Toekomstvisie
Als assistent doe je dus allerlei dit soort dingen en meer. Je bent super proactief en door
jouw komst ben ik dusdanig ontlast van al deze to do’s, dat ik me volledig kan richten op
het creëren van content. Jij denkt mee hierover, signaleert behoeftes in de markt en
jouw eigen ideeën, en deelt die met mij. Ook kijk je naar hoe anderen het doen, om ons
daardoor te laten inspireren. Je kan je creativiteit de vrije loop laten gaan, en met jouw
werk breng je geluk in het leven van anderen (karmapunten!).

Wat krijg je ervoor terug?
Een waanzinnige kans om mee te groeien in een bedrijf wat het potentieel heeft om
zeer, zeer succesvol te worden. De markt is alleen maar, en exponentieel, groeiende.
Meer en meer mensen hebben behoefte aan houvast en tools en antwoorden en
richting op de grote levensvragen (jij krijgt dit zelf ook).
En wat wij doen werkt. We hebben een inmiddels bewezen methode (100 % van alle
100+ deelnemers zegt dat het retreat de verwachtingen overtrof, hun leven positief
veranderd heeft, ze opnieuw mee zouden gaan, bevelen het aan bij vrienden en familie
en het programma wordt gemiddeld met een 9,6 beoordeeld). We hebben de grootste
transformaties gezien en mogen begeleiden. The sky is really the limit.
Het zou zomaar kunnen zijn dat we je in de toekomst een job kunnen aanbieden waar je
met mij mee reist de wereld over. Waarbij je accommodatie en vluchten vergoed
worden en je mee gaat naar alle events en retreats die we organiseren. Als dit een
lifestyle is die je ambieert, natuurlijk. Je persoonlijke ontwikkeling zal een enorme vlucht
nemen, en je innerlijk geluk & rust zullen through the roof gaan, if you’re the right person
for this job.

In financiële vergoeding beginnen we laag, omdat je mee groeit met het bedrijf.
Solliciteer dus niet als dit geen optie voor je is. De eerste zes maanden krijg je de kans om
jezelf te bewijzen. Als dat een succes is, ga je omhoog in vergoeding. Elke zes maanden
bekijken we jouw financiële vergoeding opnieuw. En je krijgt een laptop, als je die nodig
hebt. Je bent zelfstandig, dus je kunt ons een factuur sturen.
Ook krijg je gratis toegang tot alle retreats.
Dat betekent dat wanneer je een retreat wilt volgen, je kan besluiten mee te gaan. Als
deelnemer, je mag dus helemaal ontvangen in die week. Ik vraag je alleen om dan het
maken van foto’s, video & live content delen op social media (zoals Instagram stories)
op je te nemen.
Kortom,
We zoeken duidelijk iemand in wie wij lange termijn kunnen investeren en iemand die
ook lange termijn in ons en onze missie wil investeren.

Missie
We weten dat we de wereld een mooiere plek kunnen maken. We weten dat we mega
impact kunnen hebben op het leven van mensen, als we die mensen maar efficiënt en
effectief weten te bereiken. You’re gonna help us do that and build that bridge: tussen
de persoon die thuis op de bank zit te Netflixen uit verveling, de persoon die elke dag
opnieuw gestresst naar zijn werk gaat, de persoon die maar geen geluk kan vinden in
relaties of in zichzelf, tot de persoon die misschien wel depressief is en alle hoop heeft
opgegeven - en ons. We can, and we will, make a difference.

Are you the one?
Solliciteer dan door je motivatie, CV en voorbeelden van je werk te sturen naar:
mayke@innerbeautyretreat.com
Liefs,
Mayke // Inner Beauty Retreat

