
 
 

 

VACATURE JUNIOR MARKETEER BIJ MERKLAB 
 
Ga jij aan op retail, producten en merken? Wil jij alles uit de kast halen om onze klanten onder de 
aandacht te brengen bij hun klanten? En verlang jij naar de vrijheid om campagnes helemaal in te 
richten zoals jij dat voor ogen hebt? Lees dan verder. 
 
Ben jij positief met een ‘natuurlijk kunnen we dat’-instelling? En hou je ervan om in een klein team 
nieuwe wegen te ontdekken? Heb jij er wel oren naar om samen Merklab op de kaart te zetten bij 
onze klanten? Dan zoeken wij elkaar. 
 
Over jou en de functie 
Het belangrijkste is dat je je goed voelt in een klein team. Op kantoor zullen we veelal met z’n tweeën 
zijn, waarbij er nauw contact is met een vaste groep freelancers. Een team waarin we samen alle 
acties voor de klant bedenken, uitvoeren en uitzetten. En waar dan ook ruimte is voor groei. Want 
hoewel we zeker voorlopig nog klein zullen blijven is er natuurlijk altijd ruimte voor (persoonlijke) groei. 
Ons kantoor zal eind mei opgeleverd worden. Een hele nieuwe, passende en fijne plek. Maar wil jij een 
aantal dagen of uren vanuit huis werken? Dan is dat natuurlijk geen enkel probleem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je houdt van snelheid, veranderingen, zoeken naar de juiste weg, trial en error. Goed is goed, af is af. 
Maar dat betekent ook dat we door moeten als iets niet goed of niet af is. We zoeken iemand die echt 
zin heeft om samen met Merklab en onze klanten mee te groeien. In eerste instantie voor 24 uur per 
week, of iets in die richting, maar ook hier staan we open voor jouw eigen ideeën hierover.  
 
Over ons en de functie 
Als merkbureau werken wij in de leukste branches die er zijn; de tuin- dier en homedeco branche. We 
werken voor merken die zich bevinden in de fysieke retail. Simpeler gezegd: productleveranciers 
(merken dus) die hun producten verkopen via winkels. Van vogelhuizen tot servies en alles daartussen. 
Voor deze klanten brengen wij focus op een uitvoerbare en passende merkstrategie. En natuurlijk 
zorgen we er ook voor dat deze strategie precies zo wordt uitgevoerd als we het zelf bedacht hebben. 
Daar kom jij in beeld!  
 
Want daarvoor kunnen we wel een goede marketeer gebruiken. Iemand die meedenkt en met 
creatieve ideeën komt, kan schakelen tussen klanten en productgroepen en misschien nog wel 
belangrijker; tussen doelgroepen.  
 
 
 
 

Jouw skills het kort: 
- Creatief denken, waarbij je zowel de klant als je collega(‘s) verrast 

met passende concepten en campagnes. 
- Verantwoordelijkheid dragen voor concepten van kop tot staart 
- Goed overweg kunnen met Indesign en Photoshop is belangrijk 
- Het positieve kunnen inzien en elkaar verder helpen in plaats van 

alle beren op de weg benoemen 
- Nauwkeurig en netjes werken, het gaat immers om het imago van 

onze klanten 



 
 

 

Wij geloven niet in mooie beelden of campagnes. Het gaat om wat perfect past bij de identiteit van 
onze klanten. Een passende strategie vanuit de kern van het merk met rake uitingen. Zoals we zelf 
zeggen: Geen prachtige praatjes (of plaatjes), maar krachtige kaders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. Als marketeer heb je een grote bijdrage aan het 
geheel van Merklab. In deze rol draait alles om het zichtbaar maken van onze klanten bij hun 
doelgroep. De juiste boodschap, op de juiste plek, op het juiste moment.  
 
Eigenlijk zoeken we gewoon iemand die zich helemaal kan vinden in de onze pay-off en zelf van 
opmerkelijke meerwaarde wil zijn voor onze klanten en voor het team.  
 
Dus gaan we er samen voor? 
Dan horen we graag voor zondag 3 april van je! Reageer vooral op een manier die bij jou past. Dat kan 
via steffi@merklab.nl – 0641940919 - @merklab.nl (instagram) 
 
Je ontvangt altijd een reactie. Zijn wij ook enthousiast? Dan zullen we je in de week van 4 april 
uitnodigen voor een kennismaking. Ons kantoor is nog niet af, maar we kunnen daar wel alvast een 
kijkje nemen en samen een bakkie doen. 

De taken in het kort: 
- Marketingcampagnes bedenken en uitzetten voor merken in de tuin-, 

dier- en homedeco branche 
- Creatief meedenken over merkstrategie van onze klanten 
- Online en offline marketinguitingen ontwikkelen 
- Content strategieën beheren en verbeteren  
- Nieuwe concepten/diensten van Merklab uitwerken en onder de 

aandacht brengen 
 


