
Junior Marketeer 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste collega die ons kan helpen met onze missie 

om de relatiegeschenkbranche te verduurzamen. Als Junior Marketeer ondersteun je de 

marketingafdeling op vele fronten. Zo houd je je bezig met het ontwikkelen en uitvoeren 

van de (online) marketingstrategie en houd je onze website bij. Je weet het nodige van SEO 

en SEA en vindt het leuk om alles te optimaliseren. Dankzij je commerciële vaardigheden, je 

frisse blik en proactieve houding kunnen we online en offline succesvolle 

marketingcampagnes draaien. Jij draagt zorg voor onze zichtbaarheid! 

 

Dit ben jij: 

• Je hebt een afgeronde MBO+-opleiding in de richting van marketing en/of 

communicatie 

• Je hebt de nodige kennis van Google Analytics, SEO, SEA en Wordpress 

• Je hebt affiniteit met e-commerce 

• Je bent creatief en bedenkt leuke marketingacties 

• Je bent leergiering en wilt jezelf door ontwikkelen 

• Je bent zelfstandig, maar werkt ook graag in teamverband 

• Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend in woord en geschrift 

• Je woont in het midden van het land om vanuit ons kantoor in Barneveld te kunnen 

werken 

 

Dit zijn wij: 

Je komt te werken bij een vooruitstrevend bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame 

relatiegeschenken. Producten als Doppers, groeipapier en katoenen tassen brengen we 

online aan de man en vrouw. Klanten bestellen die voornamelijk online, dus online 

zichtbaarheid is erg belangrijk. Dit doen we vanuit ons gloednieuwe, energie neutrale 

kantoor in Barneveld, waar we waarde hechten aan een goede werksfeer waarin iedereen 

zich thuis voelt. Greengiving is dan ook een groeiend en jong bedrijf waar ruimte is voor 

initiatief. Schoolverlaters nodigen we dus zeker uit om te solliciteren, want kansen om jezelf 

te ontwikkelen zijn er genoeg! 

 

Heb je al zin om aan de slag te gaan? Mail naar florus@greengiving.nl of bel 06 – 43118400 

om een vraag te stellen of direct te solliciteren. Wie weet zien we jou dan straks terug in ons 

team! 
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