
   
 
 

Gezocht: Junior Marketing en Communicatiemedewerker  

met een passie voor teksten.  

Om onze groei in goede banen te leiden zoeken wij op zeer korte termijn:   

Junior Marketing en communicatiemedewerker (m/v) regio Amsterdam (24 uur) 

Wat is jouw profiel?  

Als Junior Marketing en communicatiemedewerker (m/v) werk je mee aan onze 

website. Je denkt mee aan soorten producten of thema's die op onze website te 

plaatsen zijn. Vervolgens ga je aan de slag met het schrijven van SEO-teksten en 

productafbeeldingen downloaden om het product te plaatsen.  

Jouw basis:  

• Goede communicatieve vaardigheden en je bent goed als het gaat om het 

bedenken en schrijven van on- en offline content  

• Je kunt goed samenwerken met mensen maar ook zelfstandig werken  

• Je helpt mee on onze marketing- en communicatiestrategie uit te voeren  

• Ervaring met Photoshop (of vergelijkbare bewerkingsprogramma’s) en CMS-

systemen is een pré 

• Je hebt recentelijk minimaal een Hbo-opleiding, richting communicatie, 

marketing, media en/of journalistiek gevolgd of je bent nog in opleiding, dan 

is een flexibel contract mogelijk 

Wat mag je van ons verwachten?  

• Een leuke baan met veel uitdagingen 

• Alles wat nodig is om je werk professioneel uit te voeren (zoals een laptop)  

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskostenvergoeding 

en pensioenregeling)  

• We ondersteunen je met scholing en opleiding  

• Een team van leuke collega’s die dagelijks met veel plezier samenwerken  

• Een inspirerende werkplek, binnen een snel groeiende organisatie 

• Een prettige en informele werksfeer 

• Ruimte voor zelfontplooiing en eigen initiatief 

Wie zijn wij?  

De Projectinrichter is een snel groeiende professionele en onafhankelijke inrichter in 

Nederland. Vanuit onze showrooms in Bergeijk, Oostzaan en Rotterdam adviseren, 

verkopen en leveren wij meubilair, vloerbedekking en raambekleding voor de 

zakelijke markt.  

Wij werken voor én samen met projectmanagementbureaus, architecten en 

zakelijke eindgebruikers. Voor verdere informatie over ons bedrijf en ons aanbod zie 

onze site: www.deprojectinrichter.com.  
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Heb je interesse?  

Dan ontvangen we graag je motivatie en CV. Je kunt deze sturen naar De 

Projectinrichter, ter attentie van Angela Bettink, Skoon 56, 1511 HV Oostzaan of 

mailen naar: a.bettink@deprojectinrichter.com  

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Angela Bettink op het 

nummer 088 – 650 1208. 

Note: voor werving en selectie bureaus:  

Wij waarderen jullie interesse in onze organisatie en vacatures, maar op dit moment 

hebben wij nog geen ondersteuning nodig. Bedankt voor het begrip!  
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