
Junior Marketing Medewerker (24 uur per week) 

Ben jij de creatieve duizendpoot die energie krijgt van het bedenken van marketingcampagnes, 
het volgen van trends en hier vervolgens precies op weet in te spelen? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!  

Wij zijn op zoek naar iemand die weet hoe je een marktonderzoek doet, op basis hiervan een plan 
ontwikkelt voor de korte en lange termijn en dit plan vervolgens zelf gaat uitvoeren en monitoren. Je 
krijgt de vrijheid om zelf marketingcampagnes op te zetten, die je vervolgens ook evalueert en 
analyseert. Ook zorg je dat alles is geregeld omtrent onze evenementen en congressen (denk ook 
aan het ontwerpen van flyers/brochures), en bedenk je leuke promotieacties. Daarnaast gebruik je alle 
informatie die je verzamelt voor het maken van de juiste social media berichten en je weet de juiste 
google advertenties in te zetten.  

Bij ons is geen dag hetzelfde. Daarom is het van belang dat je stressbestendig bent, en snel kunt 
schakelen. Wij zijn een kleine, platte organisatie, en nieuwe ideeën ontstaan hier aan de lopende 
band. Wij zijn op zoek naar diegene die hier enthousiast van wordt en gelijk met ideeën aan de slag 
gaat. Je staat er zeker niet alleen voor. Het hele team is altijd beschikbaar voor vragen, om te sparren, 
of om gewoon even je hart te luchten! 

King nascholing biedt hoge kwaliteit postacademische nascholing voor professionals in de 
jeugdzorg, GGZ, LVB en onderwijs verspreid door heel Nederland. Alle cursussen en opleidingen 
bieden wij zowel regulier als incompany aan. Neem vooral een kijkje op onze website: 
www.kingnascholing.nl.   

Wat heb je in huis? 

• Een relevante afgeronde Hbo-opleiding in de richting marketing/communicatie; 

• Beschikbaar voor 24 uur per week (eventueel andere uren bespreekbaar); 

• Je kan goed zelfstandig werken maar weet ook aan de bel te trekken als dit nodig is; 

• Eigen inbreng, inzet en probleemoplossend denkvermogen; 

• Zelfstandig maar ook een teamspeler; 

• Ervaring met fotobewerkingsprogramma’s is een pre. 

Wat kunnen wij je bieden? 
Een leuke baan met veel vrijheid, een platte organisatie en een gezellig team waarin iedereen voor je 
klaar staat. Als bedrijf groeien we snel en we hopen nog verder te gaan groeien, dus bereid je dus 
voor op een uitdagende functie waarin je snel resultaat ziet van jouw werkzaamheden.  

Daarnaast bieden wij een goed salaris, met reiskostenvergoeding en de mogelijkheid om gedeeltelijk 
thuis te werken. De dagen dat je op kantoor werkt, zorgen wij dat er een heerlijke gezonde lunch 
klaarstaat. Ons kantoor is gevestigd in de gezellige Czaar Peterstraat in Amsterdam-Oost (5 minuten 
fietsen vanaf Amsterdam Muiderpoort en 10 minuten fietsen vanaf Amsterdam Centraal).  

http://www.kingnascholing.nl/

