
 

 

MARKETEER BIJ PLUS PROJECTS (32 UUR) 

OVER ONS 

Plus Projects levert maximaal advies bij projecten op het gebied van innovatie + 

duurzaamheid. Samen met onze klanten staan wij dagelijks aan de frontlinie van de 

nieuwste innovaties. Innovaties die een positieve impact hebben op onze 

samenleving. Wij voeren opdracht uit voor de meest innovatieve en duurzame 

koplopers in het Nederlandse bedrijfsleven. 

MARKETEER 

Als marketeer ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren en bijstellen van de 

marketingstrategie van Plus Projects, zowel voor het aantrekken van klanten als het 

werven van nieuwe collega’s. Je doet relevante werkervaring op in een jong en 

snelgroeiend bedrijf.  

TAKEN MARKETEER 

Jij draagt onze branding strategie uit naar buiten en bedenkt campagnes om onze 
boodschap te verspreiden. Je zorgt ervoor dat we nóg zichtbaarder worden voor onze 
doelgroepen (zowel bedrijven als potentiele nieuwe collega’s). Jij meet de resultaten 
van online en offline marketingcampagnes, analyseert deze en koppelt deze terug aan 
het team. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over marketingtechnische zaken. 

Op wekelijkse basis onderhoud je onze (social media) kanalen en je zorgt voor 
maandelijkse nieuwsbrieven, waarbij het jouw verantwoordelijkheid is om content te 
verzamelen en te verwerken tot een aansprekende nieuwsbrief. 

Je bent verantwoordelijk voor succesvolle beurzen en relatie-events die we jaarlijks 
organiseren. Jij bewaakt de bijdrage van events aan de marketingstrategie en regelt de 
praktische zaken. En last but not least, in 2020 vieren we ons 15 jarig bestaan. Als 
marketeer mag jij hiervoor het relatie-event en campagne mede-ontwerpen!  

WANNEER MOET JE SOLLICITEREN? 

 Je herkent jezelf in onze kernwaarden: gedreven, wendbaar, weetgierig, 

energiek, verbonden en humor! 

 Je hebt affiniteit met onze missie en visie en onze dienstverlening. 

 Je bent 32 uur per week beschikbaar. 

 Als marketingspecialist heb je ervaring met het opstellen en behalen van 

marketing-KPI’s die bijdragen aan de snelle groei van Plus Projects.  

 Jij hebt bij voorkeur ervaring met deze rol en je hebt een afgeronde relevante 

opleiding (Nima b of gelijkwaardig) in marketing.  



 

 Jij draait je hand niet om voor het werken met Google Analytics, Mailchimp, 

Hootsuite, Facebook, LinkedIn en Twitter. 

 Bij voorkeur heb je ervaring opgedaan met online marketing in een 

groeibedrijf in de B2B sector. 

 Natuurlijk  beheers je de Nederlandse taal uitstekend (in woord en geschrift). 

 Je bent accuraat en dienstverlenend ingesteld. 

 Je wordt blij van praktische dingen regelen, plannen en organiseren. 

 Je vindt het leuk om zelfstandig op zoek te gaan naar concrete oplossingen en 

je behoudt zelf het overzicht. 

 Je wordt blij van feedback omdat je jouw werk en jouw eigen skills daarmee 

kunt verbeteren. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

 Ons kantoor is gevestigd in Den Haag, vlakbij het Scheveningse strand.  

 Je werkt in een junior/mid-career team dat functioneert op WO niveau.  

 Er is veel slagkracht. Plus Projects is een FD Gazellebedrijf wat de afgelopen 

jaren met 30% is gegroeid.  

 Er is zeer veel aandacht voor training en persoonlijke ontwikkeling. 

 Salaris is marktconform (afhankelijk van leeftijd en ervaring).  

 Reiskosten voor woon-werkverkeer worden vergoed.  

 Deelname aan onze pensioenregeling bij Aegon.  

 29+ vakantiedagen (op basis van fulltime dienstverband). 

 Interessante doorgroeimogelijkheden. 

VRAGEN 

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Marjolein Nijhuis of 

Marloes Janssen, bereikbaar op 070-3012420. 


