
 
 

Gezocht Marketing Medewerker die bruist van de energie en 

originele ideeën? 

Gaat jouw hart sneller kloppen van nieuwe concepten en vind je het een uitdaging om eigen 

evenementen op de kaart te zetten. Ben jij een professional die vernieuwing kan brengen, 

conceptueel kan denken en zich goed kan verplaatsen in onze doelgroep? Dan zijn wij op zoek naar 

jou! 

Hoe ziet je dag als Marketing Medewerker er dan uit? 

Na het begroeten van je collega’s, een kopje koffie en het opstarten van je laptop, begint je dag. 

Nadat je rustig je mail denkt weg te werken, krijg je een telefoontje van de krant, waar het 

persbericht blijft. Daarna belt het mediabureau of het mogelijk is de advertentie eerder te ontvangen 

(waarvoor eerst overleg met de vormgever moet plaatsvinden). Net nadat je het telefoongesprek 

beëindigt met het mediabureau belt je klant met de vraag hoever je bent met hun voorstel. 

Na alle telefoontjes te hebben afgehandeld ga je verder met je mail, omdat er over een uur een 

afspraak in je agenda staat. Op dat moment komt je collega aan je bureau met een brandende 

vraag… 

Één ding is zeker, geen één dag is hetzelfde en dat maakt deze job ook zo leuk. De 

evenementenwereld is dynamisch. De vraagstukken die wel elke dag centraal staan in jouw functie 

als Marketing Medewerker zijn: wat willen we met het evenement uitstralen? Hoe willen wij of onze 

opdrachtgever graag bekend staan? Wat zijn de ontwikkelingen op de diverse kanalen en wat 

gebeurd er allemaal in evenementenland? Vragen die één op één gerelateerd zijn aan de dagelijkse 

werkzaamheden van deze functie. 

Voor welk bedrijf ga je aan de slag? 

NoName - Group is het meest toonaangevende bedrijf in de evenementenbranche op het gebied van 

publieksevenementen. NoName - Group helpt organisaties op een relevante en effectieve manier de 

totstandkoming van hun eigen unieke evenement te realiseren. Dit door middel van begeleiding, 

productie, mensen en materialen. Daarnaast creëren wij ook onze eigen concepten. Dit doen we 

allemaal vanuit onze bedrijfsfilosofie; “WE CREATE, WE PRODUCE, WE DELIVER”. 

Door te werken met co-makership, is het mogelijk te werken vanuit een unieke constructie en het 

optimaal haalbare toe te voegen aan de beleving van evenementen. 

WE CREATE 
We creëren een totaalbeleving, elk evenement is uniek. Of we aan het werk zijn voor onze klanten of 
aan onze eigen evenementen, het creëren van een uniek evenement op een relevante en effectieve 
manier staat aan de basis van onze bedrijfsfilosofie. 
 
WE PRODUCE 
We creëren niet alleen, we produceren ook. Zowel technisch, financieel, praktisch als 
organisatorisch, wij nemen het allemaal bij klanten uit handen. Dit doen wij niet alleen vanuit onze  
eigen activiteiten, maar wij zijn juist op zoek naar een partnership ofwel het co-makership, zoals wij 
dat noemen. 
 
 

http://www.noname-group.nl/we-create/
http://www.noname-group.nl/we-produce/
http://www.noname-group.nl/we-deliver/


 
 

WE DELIVER 
NoName-Group heeft ook eigen activiteiten in huis als het gaat om “deliver”. 
Vanuit een breed assortiment hoogwaardige artikelen, beurstapijt en catering kan alles efficiënt en 
tegen een goede prijs vanuit de NoName-Group worden geleverd. 
 
Ben jij onze ideale Marketing Medewerker? 

- Je hebt HBO werk- en denkniveau  
- Heb je een opleiding richting marketing / communicatie afgerond 
- Heb je minstens 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie 
- Je bent 40- uur in de week beschikbaar 
- Je bruist van de energie en ideeën   

- Buiten de lijntjes denken is voor jou de normaalste zaak van de wereld 

- Je bent vasthoudend als het gaat om de huisstijlregels, deze bewaak je met je leven 

- Je bent in staat om jouw ideeën en ideeën van anderen ook om te zetten in concrete 

plannen 

- Je bent een online talent, die constant bezig is met het  verbeteren van alle websites en je 

vindt het leuk om diverse websites bij te houden  

- Je bent  een Social Media “junkie”, jij maakt de leukste posts op de online kanalen 

gerelateerd aan een onderliggend plan 

- Je bent creatief genoeg om samen met een vormgever verschillende soorten brochures, 

advertenties, promotie & PRmateriaal te ontwikkelen  

- Je klimt graag in de pen om de meest pakkende teksten te schrijven voor diverse kanalen 

- Je bent zelfstandig, maar kan ook goed werken in teamverband 

- Je bent flexibel en bent op de hoogte van het feit dat evenementen nooit van 9.00  tot 17.00 

uur duren 

- Je neemt graag je verantwoordelijkheid 
- Je hebt een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal zowel schriftelijk als 

mondeling 
- Je kunt goed plannen en organiseren en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
- Heb je oog voor detail, je bent zeer oplettendheid en nauwkeurig 
- En…je hebt een Hands On mentaliteit  

Wat mag je van ons verwachten? 

- Een gezellig team, samenwerking met collega’s uit andere bedrijfsonderdelen die elkaar 

versterken 

- Informele cultuur 

- Veel vrijheid en ruimte tot zelfontplooiing  

- Een dynamische werkomgeving 

- Interessante evenementen en klanten 

- Een marktconform salaris  

Interesse?  

Past deze functie helemaal bij jou, reageer dan snel! Stuur jouw motivatie met daarbij jouw CV naar 

Daniëlle van der Veen via danielle@noname-facilities.nl.  

Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 

mailto:danielle@noname-facilities.nl

