
Junior Online Content Marketeer, 38 uur per week, Utrecht  
 

Droombaan voor de starter met liefde voor online marketing, hartstocht voor creativiteit  
en een zwak voor de hospitalitybranche! 

 
A day at work 
Als Junior Online Content Marketeer werk je 38 uur per week in Utrecht en ben jij verantwoordelijk 
voor de groei van onze merken online. Je bouwt met creatieve en gerichte content verder aan het 
imago voor onze 5 prachtige merken, met elk een eigen doelgroep en tone of voice.  
 
Van het beheer van onze social media kanalen tot het promoten van onze blogs en artikelen en van 
het uitzetten van campagnes tot aan het schrijven en versturen van nieuwsbrieven, je doet het 
allemaal als Junior Online Content Marketeer! Je analyseert je inspanningen omdat je gretig bent om 
te leren en het altijd beter wilt doen dan gisteren. Met inspirerende, verrassende en creatieve content 
weet jij onze volgers telkens weer te boeien en aan ons te binden. 

 
De merken die je beheert bestaan uit; drie prachtige monumentale evenementenlocaties, een wijnbar 
en een wijnsloep. Stuk voor stuk bijzondere, eigen, merken die allemaal liefde en aandacht van je 
nodig hebben, de één wat meer als de ander. 
 
This is you 

★  Beheert al onze social media platformen. 

★  Zorgt voor het beheer en aanvoer van alle content. Fotografie, video(productie), blogs, visuals  

      en meer. 

★  Schrijft persberichten en nieuwsberichten. 

★  Denkt mee over campagnes en voert deze (mede) uit. 

★  Voert marketingactiviteiten uit die voortvloeien uit de opgestelde (online) marketingplannen.  

★  Focus op online (social) media trends en ontwikkelingen. 

★  Ondersteunt de Marketingmanager bij algemene werkzaamheden. 

★  Bruisend van creatieve ideeën en verrassende content. 

★  Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en sterk in georganiseerd werken.  

★  Afgeronde HBO opleiding en aantoonbare ervaring met social media en contentmarketing. 

★  Kennis van Photoshop en passie voor fotografie zijn een pré.  

★  Vol energie om te starten als Junior Online Content Marketeer! 

 
 
What’s in it for you?  

★  Uitdaging en diversiteit! 

★  Een goede werksfeer en een jonge, professionele omgeving. 

★  Een marktconform salaris. 

★  Een organisatie waar hard wordt gewerkt en successen worden gevierd. We hebben een sterke 

      drang om te innoveren en te groeien en dit doen we samen.  

★  Werkplek op een prachtige monumentale locatie in het hartje van Utrecht voor 38 uur per week. 

 
Dit klinkt als een droombaan toch? Stuur bij interesse je CV en motivatie naar 
PenO@theattentiongroup.nl. Videosollicitaties worden gewaardeerd. Vragen over deze vacature? Bel 
dan naar 033 463 29 79 en vraag naar Anika. 
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