
Recruitmentmarketeer (24-40 uur per week) 
 
 
Je creativiteit krijgt volledig vrij spel. Goede ideeën voor campagnes, events en advertenties 
(employer brand en vacatures) zijn heel welkom. En dan mag je het ook nog uitvoeren! Van het 
ontwikkelen van een vlotte en aansprekende vacature (in tekst, video of infographic) tot het 
verspreiden via de juiste kanalen. Geef je ideeën alle ruimte en verras ons. 
 
Echte marketing in recruitment 

Wat je ook doet, alles is volledig gericht op de 
doelgroep(en). Die kennis over de doelgroepen 
haal je eerst zelf uit onze database en dat vul je 
verder aan tot persona’s. Voor een post 
plaatsen op Facebook of Instagram draai je ook 
je hand niet om. Leuke, soms door jou 
ontworpen, advertenties die aanspreken. Met 
mooie beelden en geweldige teksten.  

 
Er staat iets tegenover 

Een gezellige werksfeer, waarin we openheid 
en transparantie heel belangrijk vinden. We 
helpen en inspireren elkaar. We bieden je ook: 

 Een functie waarin je alles leert over 
recruitment marketing en waarin je je steeds 
blijft ontwikkelen. 

 De mogelijkheid om flexibel te werken, 
zodat het goed te combineren is met je 
privéleven. 

 € 2000-2300,- bruto salaris o.b.v. 40 uur, afhankelijk van je ervaring. 
 Eens per 4 weken een heerlijke stoelmassage, vers fruit en leuke borrels aan onze eigen 

bar. Elke vrijdag sparringsessies waarin we elkaar inspireren en verder helpen. 
 Een mooie rol in het meebouwen aan een vernieuwend en vooruitstrevend bedrijf. 

 
Jouw talent 
Je bruist van de creativiteit. En dat laat zich zien door goede ideeën, een heel eigen schrijfstijl 
en een sterke visie op visuals. Je hebt een marketingdiploma op zak en bent minimaal 3 dagen 
beschikbaar voor interessant, leuk en leerzaam werk. 
 
Tijd voor actie 
Is dit op jouw lijf geschreven, laat ons dat dan direct weten. Solliciteer nu via onze website 
(https://employerbrander.nl/werken-bij-e-b/). Vertel in zo’n 5 zinnen wat jou aanspreekt in 
recruitmentmarketing. Heb je vragen? Bel of what’s app me op 06 22022629. We zitten in 
Utrecht aan de Computerweg, waar bus 38 en 48 vlak in de buurt stoppen (halte 
Computerweg). Woon je in Utrecht, dan is gewoon fietsen natuurlijk het makkelijkst. En we 
hebben gratis parkeerplekken voor degene die met de auto komt. 


