
 

 

 

Vacature Allround medewerker M/V 

Een commerciële persoonlijkheid die van aanpakken weet! 

Als Allround medewerker bij LENO Group ben je verantwoordelijk voor verschillende taken en 
werkzaamheden. LENO Group bestaat momenteel uit 2 kinderwagenmerken: Mio Amore en Velvett 
kinderwagens. Op korte termijn zal het assortiment uitgebreid worden met meubels en andere 
producten. Door de stevige groei en toekomstplannen, moet er meer tijd vrij komen om deze groei te 
realiseren. Hiervoor zijn we op zoek naar jou!   
 
Je vormt de basis voor het klantcontact en krijgt met alle facetten binnen het bedrijf te maken.  
 
Taken / verantwoordelijkheden Allround medewerker 
- Dagelijks klantcontact; denk hierbij aan de mails, telefoontjes, etc.  
- Bijhouden van de Social Media; bedenken van de campagnes, het plaatsen van posts en contact 
met (potentiële) klanten via de Social Media kanalen van Mio Amore en Velvett.  
- Leuke fotoshoots / videoshoots organiseren voor beiden merken zodat we doorlopend leuke 
content hebben voor de Social Media kanalen en websites van Mio Amore en Velvett. 
- Influencers aanschrijven voor een samenwerking / ambassadeurschap. 
- Schrijven, opmaken en versturen van nieuwsbrieven. Een vlotte pen is dus noodzakelijk.  
- Inpakken van bestellingen 
- Blogs schrijven 
- Andere soortgelijke werkzaamheden 
 
Vereisten voor de Allround medewerker 
- Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau.  
- Je hebt een commerciële en proactieve persoonlijkheid; Je bent enthousiast, klantgericht én bent 
leergierig.  
- Je kunt gemakkelijk zelfstandig werken maar ook in teamverband functioneer je goed.  
- Je bent creatief; in de vorm van het zelfstandig blogs schrijven, plannen maken voor shoots etc.  
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal. 
- Je kunt goed overweg met computers. 
- Je hebt ervaring met Photoshop voor het bewerken van Social Media posts.  
- Ervaring met Wordpress of andere website programma’s is een pre.  
- Je beschikt over een gezonde dosis humor en ziet altijd kansen op zakelijk gebied! 
 
Wat wij te bieden hebben 
- Een afwisselende functie met veel eigen verantwoordelijkheid en initiatief 
- Een gezellige informele werksfeer binnen een klein team met jonge enthousiaste collega’s met 
ambities 
- Een deeltijd baan van 20-25 uur per week, verdeeld over 4 tot 5 dagen; het liefst iedere dag van 
09:00 tot +- 13:00.  
- Een goed salaris 
- Voldoende ruimte om je te ontwikkelen op het gebied van webshops, online marketing en alle 
zaken die daarbij komen kijken.  
 
  



Werken als Allround medewerker bij Mio Amore en Velvett kinderwagens 
Ben jij diegene die elke dag met plezier naar zijn of haar werk wil en van aanpakken houdt? Wil je 
graag wat meer vrijheid en actief meedenken binnen het bedrijf waar je werkt om binnen Europa te 
groeien?  
 
Wacht dan niet langer en solliciteer naar deze functie met volop variatie in je werk! Enthousiast? 
Stuur dan vandaag nog je motivatie en CV naar info@mio-amore.com 
 
Wie weet tot snel!    
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