
 
 

                                                                            

myStromer AG | Freiburgstr. 798 | CH-3173 Oberwangen | jobs@stromerbike.com | stromerbike.com 

 

Stromer leeft Swissness, enthousiasme en partnerschap. 
myStromer AG ontwikkelt sinds 2009 internationaal bekroonde speed-pedelecs, die met hun waanzinnige 
prestaties, connectiviteit en design het stadsverkeer herdefiniëren. Wij willen de beste speed-pedelecs 
ontwikkelen en mensen enthousiast maken om ze elke dag te gebruiken. Daarvoor bundelen we op onze 
Stromer Campus alle competenties onder één dak – van de ontwikkeling via de montage tot aan de verkoop. 
Want met elk afzonderlijk idee geven we samen vorm aan de mobiliteit van morgen. 
 

 
Met meer dan 102.000 Stromer rijders wereldwijd hebben we een uitermate gemotiveerde en trouwe 
community die we niet enkel enthousiast willen maken, maar ook willen activeren, aan ons binden en 
betrekken. Daarvoor zoeken we voor onze dochteronderneming in ‘s Hertogenbosch (NL) een 
 

Junior Community Manager (w/m/x) 100 % (jaarcontract) 

Jouw taken en verantwoordelijkheden: 
• Samen met je collega in Zwitserland ben je verantwoordelijk voor de communicatie tussen de onderneming 

en de Nederlands en Frans sprekende community op sociale media, op fora en op reviewplatformen zoals 
Google en op de App/Play Store, met focus op de Benelux  

• Je gaat gesprekken aan, spoort mensen aan om feedback te geven en monitort en modereert commentaren 
en bijdragen van gebruikers op onze kanalen.  

• Je beantwoordt Direct Messages en vragen of klachten van eindklanten via de verschillende kanalen, 
waaronder het info-adres, in nauwe samenwerking met Retail Support.     

• Je behandelt eveneens kritische reviews en online probleemsituaties 
• Je werkt mee aan het uitbouwen en uitbreiden van de Stromer Community 
• Je maakt en publiceert zelfstandig posts op sociale media 
• Je stemt regelmatig af met Retail Support, de Community Manager, de afdeling Communicatie en ook met 

ons online agentschap 
 
Waar je voor deze functie over moet beschikken: 
• Min. twee jaar ervaring in Community Management of een gelijkaardige functie (Social Media Management, 

klantendienst enz.) 
• Een grondige kennis van alle online netwerken en hun toepassingen 
• Ervaring in het creëren van content (schrijven van copy, maken van afbeeldingen en filmpjes, grafische 

skills) 
• Uitstekende kennis van EDM, een grote affiniteit met alles wat online gebeurt en de knowhow om met 

technische snufjes overweg te kunnen 
• Kennis van grafische programma’s (Photoshop) is een pluspunt 
• Empathisch vermogen en moderatietalent 
• Een gestructureerde en nauwkeurige manier van werken 
• Teamspirit 
• Nederlands/Vlaams is je moedertaal of je beheerst deze taal op moedertaalniveau en je beschikt over een 

uitstekende kennis van het Engels en/of het Frans 
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• Verstand van de techniek van een speed-pedelec of Stromer bikes is een pluspunt. Bereidheid om de 
techniek van een Stromer je eigen te maken, is een vereiste. 

• Een voorliefde voor alles wat mobiliteit, e-mobiliteit en speed-pedelecs aangaat 
• Standplaats ’s Hertogenbosch, gedeeltelijk werken vanuit huis is mogelijk 
 
 
Wat je mag verwachten: 
• Een interessant en gevarieerd takenpakket in een toekomstgericht en internationaal actief bedrijf 
• Een bedrijfscultuur die gestoeld is op verantwoordelijkheid en eigen initiatief 
• Je geeft actief mee vorm aan een internationaal groeiende markt 
• Moderne en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
• Een gemotiveerd team, een goede sfeer, veel ruimte voor eigen inbreng en korte beslissingswegen 
 
 
Ben jij de ideale kandidaat? 
Stuur dan je volledige sollicitatie per e-mail naar:jobs@stromerbike.com   
Voor vragen kun je terecht bij Sandra Todt, Hoofd Human Resources, op het nummer +41 31 848 23 92. 
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