
(Content)Marketeer 

Informeren, inspireren, converteren! Jij wil content en campagnes die werken. Als 
(content)marketeer bij Beroepsopleiding Makelaars zorg jij ervoor dat we de merkbekendheid 
vergroten, blijven groeien en overtuig je onze (potentiële) cursisten om voor ons te (blijven) 
kiezen. Met jouw analytische vaardigheden evalueer je de marketinginspanningen en maak 
je komende activiteiten nóg succesvoller. 

 

Wat is je rol bij Beroepsopleiding Makelaars? 

Als (Content)Marketeer zorg jij ervoor dat we de juiste marketingactiviteiten uitvoeren. Jij 
snapt wat er nodig is om onze boodschap helder en aantrekkelijk de wereld in te brengen. 
Zowel op praktisch als strategisch niveau weet jij ons merk en onze opleidingen te vangen in 
aansprekende uitingen: van tekst tot beeld, van online tot offline, en alles daartussen. Je 
zorgt voor een heldere contentstrategie, maar je bent zelf ook verantwoordelijk voor een 
strakke planning en een uitgekiende middelenmix. Je krijgt alle vrijheid om zelf invulling te 
geven aan je functie, maar het is aan jou om die kansen te pakken en pro-actief aan de slag 
te gaan. Het is een zelfstandige functie, maar je hoeft het niet helemaal alleen te doen. Je 
werkt nauw samen met het marketing- en communicatieteam van VBO, de 
branchevereniging van makelaars en taxateurs. 

In de dagelijkse praktijk houd jij je vooral bezig met: 

• Het verbeteren en beheren van de contentkalender. 
• Het bedenken, creëren en schrijven van pakkende content, voor zowel onze externe 

als interne doelgroep. Denk hierbij aan: website, social media, advertenties, 
nieuwsbrieven, etc. 

• Het opzetten van een contentstrategie op om onze doelgroep beter te bereiken, te 
boeien en te binden. 

• Het analyseren van statistieken van alle content en het bijsturen hiervan. 
• Het samenwerken en onderhouden van relaties met derden en bureaus. 

 
Wie ben jij? 

Je bent een enthousiaste, resultaatgerichte (Content)Marketeer met een goed gevoel voor 
trends en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van marketing en communicatie. Je hebt een 
hands-on-mentaliteit, oog voor detail en beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord 
en geschrift. Je bent een ambitieuze professional die met iedereen goed samenwerkt, prettig 
communiceert en gaat voor het beste resultaat.  
 
 
Wat vragen we van je? 

• Je hebt een afgeronde marketing-gerelateerde HBO opleiding;  

• je hebt minimaal twee jaar werkervaring in een marketing-functie; 

• je hebt ervaring met SEO en conversie optimalisatie; 

• je hebt een vlotte pen en hebt talent voor taal en merkbeleving; 

• met jouw hands-on mentaliteit weet jij wat aanpakken is; 

• je hebt kennis van en ervaring in het gebruiken van Adobe programma's; 

• Je bent in staat om data te analyseren om op basis daarvan jouw activiteiten te 
optimaliseren. 

 
 



Wat bieden wij jou? 

De functie van (Content)Marketeer is een gevarieerde functie bij een en actieve en 
vooruitstrevende opleidingsorganisatie met ambities.  

Je komt te werken in een team waar presteren en deadlines net zo vanzelfsprekend zijn als 
samenwerken en lachen. Er is veel ruimte voor jouw eigen ideeën en wij stimuleren je in 
jouw persoonlijke ontwikkeling. Creativiteit, eigen initiatief en zelfstandigheid worden niet 
alleen gewaardeerd, wij willen én verwachten niet anders. Je wordt onderdeel van een platte 
organisatie waar je niet alleen direct de invloed van jouw werk ziet, maar waar jouw ideeën 
belangrijk en waardevol zijn.  

Je krijgt een contract voor 40 uur per week, maar 32 of 36 uur is bespreekbaar. Ons kantoor 
is in Nootdorp, bij Den Haag en nabij uitvalswegen en OV. Tot slot bieden wij moderne 
arbeidsvoorwaarden zoals: 

• een marktconform salaris; 

• 26 vakantiedagen met de optie om dagen te kopen of verkopen; 

• reiskostenvergoeding, thuiswerkvergoeding of een NS businesscard; 

• flexibele werktijden en werkplekken; 

• een online leerplatform en opleidingsbudget;  

• sportieve en actieve personeelsuitjes;  

• een uitstekende pensioenregeling. 

Wie zijn wij?  

Beroepsopleiding Makelaars B.V. is een actieve en vooruitstrevende opleidingsorganisatie. 
Al meer dan twintig jaar voorzien wij in een gevarieerd aanbod van opleidingen, cursussen 
en trainingen voor de vastgoedbranche. Onze opleidingen, cursussen en trainingen zijn 
geworteld in de praktijk, gericht op de actualiteit en worden verzorgd door vakbekwame en 
gemotiveerde docenten. Wij werken nauw samen met brancheorganisatie VBO en haar 
leden. Dit stelt ons in staat om de ontwikkelingen in het vakgebied, de branche en de markt 
op de voet te volgen. 
 
Hebben wij jou interesse weten te wekken?  Mooi! We zien jouw CV en korte motivatie graag 
tegemoet. Wanneer wij net zo enthousiast geworden zijn over jou, nodigen we je graag uit 
voor een eerste gesprek bij ons op kantoor. Heb je eerst nog vragen? Stel ze gerust. Je kunt 
contact opnemen met Christa Meeng via christa.meeng@makelaarsopleidingen.nl 
of 070-3563200. 
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