
 

Vacature Allround Marketeer  

Bij Trainingskampen.nl zijn wij op zoek naar een nieuwe collega! 

Binnen ons enthousiast team zoeken wij iemand die een meerwaarde kan zijn voor het 

versterken van de branding van ons mooie bedrijf. In deze nieuwe functie mag jij aan de slag met 

een diversiteit aan taken. Jij zorgt er met je creativiteit voor dat niemand meer om 

Trainingskampen.nl heen kan en denkt mee over het optimaliseren van onze huisstijl en externe 

communicatie. Je zorgt ervoor dat dit overal zal worden doorgevoerd en bewaakt dit ook. Niet 

alleen online of op kantoor, maar ook tijdens de trainingskampen in binnen- en buitenland.  

Daarnaast overleg je met interne en externe betrokkenen over de content van onze website en 

social media kanalen. Je maakt een social media kalender en beheerst deze en zorgt er zelf voor 

dat je input ophaalt bij je collega’s, klanten en leveranciers. De ontwikkeling op jouw marketing 

vakgebied volg je op de voet en je speelt hier op in, in je dagelijkse werk. Daarin ben je 

verantwoordelijk voor het opstellen en in de praktijk brengen van het marketingplan. Vervolgens 

bereidt je de marketingactiviteiten voor en coördineer je deze.  

Jij bent voor ons de creatieve spelverdeler op het gebied van Marketing. Je krijgt daarin veel 

vrijheid en we varen graag op jouw kennis en creativiteit. Je bedenkt dan ook zelf nieuwe online 

marketings- en advertentiecampagnes en zet deze uit. Je monitort en analyseert het succes van 

deze marketingcampagnes en bespreekt deze met de directie. Je krijgt een eigen beschikbaar 

budget en weet hoe je dit optimaal en efficiënt moet besteden om het hoogste rendement te 

behalen. Je adviseert ons op het gebied van marketing en de inzet van de juiste marketingmix.  

Jouw profiel: 

 Je beschikt over HBO werk- en denkniveau; 

 Je bent enthousiast, nieuwsgierig, ondernemend en proactief; 

 Je spreekt vloeiend- en schrijft foutloos Nederlands; 

 Je hebt kennis van/ ervaring met SEO-tools en keyword research, Google Analytics en 

websiteoptimalisatie; 

 Je hebt affiniteit met digitale marketing en marketing automation; 

 Je hebt kennis van social media; 

 Je bent 40 uur per week beschikbaar; 

 Je hebt affiniteit met sporten en bewegen; 

 Je bent bestand tegen hectiek en werkt georganiseerd met oog voor detail; 



 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een flinke dosis energie; 

 Verder heb je een goed gevoel voor humor en ben je een dienstverlenende teamplayer. 

Wie zijn wij? 

Trainingskampen.nl is al 17 jaar dé specialist in het organiseren van complete verzorgde 

trainingskampen, voor o.a. voetbal, atletiek, hockey en padel. Dat doen wij zowel in Nederland, 

maar o.a. ook in Spanje, Portugal, België, Duitsland en andere landen op aanvraag. Dit dient 

uiteraard gepaard te gaan met goede sportfaciliteiten, waarbij alles wordt ontzorgd. Om het team 

die tijd en energie te besparen biedt Trainingskampen.nl een compleet verzorgd trainingskamp 

aan met alle wensen en behoeften, tegen elk budget.  

Bedrijfscultuur 

 Creatief, informeel, gepassioneerd, professioneel, sportief, no-nonsense en vooral aanpakken; 

 Zeer gedreven collega’s met een flinke dosis humor; 

 Korte en directe lijnen. 

Wij bieden 

 Een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring; 

 Fulltime job van 40 uur per week; 

 Diverse regelingen zoals een pensioenregeling, bonus, opleidingsbudget, thuiswerk regeling, etc.;  

 Veel ruimte voor eigen inbreng, initiatieven en ontwikkeling; 

 Leuke werksfeer met enthousiaste professionals; 

 Een uitdagende en afwisselende baan; 

 Een uniek bedrijf in een dynamische markt;  

 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en invulling van jouw functie; 

 Bij ons staat werkplezier op 1! 

Zie jij jezelf als onze nieuwe collega? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur hiervoor een 

e-mail met motivatie en cv of een voorstelvideo naar jorien@trainingskampen.nl.  

Voor vragen kun je bellen met Jorien, Organisatie adviseur, 06-30401305.  
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