
 

Parttime (16-24 uur) Junior Content Marketeer  

Wat ga je doen?  

Je bent een creatieve aanpakker die het ontzettend leuk vindt om Assistant2 online te komen 

versterken. Hoe doe je dat? Door middel van leuke marketing acties te bedenken en natuurlijk uit te 

voeren, relevante social media kanalen in te zetten om onze naamsbekendheid nog meer te vergroten, 

vinden van nieuwe Assistants en Partners (bedrijven), ons jaarlijks terugkerende onderzoek onder 5000 

Assistants uit te voeren en natuurlijk nog veel meer! Eigen inbreng is uiteraard meer dan welkom! 
 

Wie ben je?  

Jij beschikt over een creatieve mind, hierdoor geef jij een extra touch aan onze acties, mailings, give-

aways, evenementen/lezingen, trainingen en natuurlijk onze site en social media! Uiteraard gericht op 

onze speciale doelgroep. 

Je bent flexibel. Op het moment dat je wil gaan afsluiten komt er een enorm toffe baan binnen... Je 

twijfelt niet en werkt nog even door om die baan op de site en eventueel andere kanalen te plaatsen! 

Wie weet kijkt vanavond de perfect passende Assistant wel op onze site!  

Door jouw analytische blik weet je precies wie de volgers zijn van Assistant2 op verschillende digitale 

kanalen. Dit houd je bij middels Google Analytics. Daarnaast analyseer je de mailings die verstuurd 

worden aan de hand van Mailchimp.  

Je werkt gestructureerd en volgens een planning. Door de verschillende doelgroepen waar Assistant2 

mee te maken heeft, plan jij de verschillende acties op de juiste momenten in. Door jouw uitstekende 

communicatieve vaardigheden zijn jouw collega’s van Assistant2 ook op de hoogte van de acties die 

uitgevoerd zullen worden.   

 

Wat vragen wij?  

• Hbo werk- en denkniveau, liefst richting Marketing/Communicatie;  

• liefst 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie of een excellente starter; 

• ervaring met SEO, Google Analytics en Mailchimp; 

• gek op Social Media; 

• gewend om in een klein, informeel en familiair team te werken:  

• uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal; 

• creatief, analytisch, informeel, sociaal, accuraat, inlevingsvermogen en ondernemend; 

• van groot belang, voor jou is het net als voor ons: kwaliteit is onze mentaliteit!  
 

Wat bieden wij?  

• Een gezellig, informeel team, waar hard gewerkt wordt maar ook zeker hard gelachen; 

• mogelijkheid & Tools om deels vanuit huis te werken;  

• werken in een prachtig grachtenpand aan de Koninginnegracht in Den Haag;  

• uitstekende bereikbaarheid met zowel openbaar vervoer als eigen vervoer;  

• een op maat Persoonlijk Loopbaan Ontwikkel Traject;  

• een maandsalaris tussen de €2.200,- en €2.500,- bruto per maand, afhankelijk van jouw 

ervaring. 

Interesse? 

Stuur jouw cv en motivatie naar HR@assistant2.nl t.a.v. Dulcia Valk of bel naar 088 022 23 99 voor een 

vrijblijvende kennismaking. 
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