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OVER ONS

De afgelopen 4 jaar is WIJCK. uitgegroeid tot een toonaangevend interieurmerk waarbij ‘s 
werelds bekendste steden de basis vormen voor onze producten. Van prachtige ingelijste 
lijntekening tot geurkaarsen en tafelboeken, WIJCK. maakt producten die je terug doen denken 
aan jouw favoriete steden. Onze producten kun je inmiddels terugvinden in ruim 350 winkels 
in Europa en natuurlijk via onze eigen website: www.wijck.com. Met veel ambitie en passie zijn 
wij continu op zoek naar nieuwe producten en breiden we ons merk en netwerk verder uit naar 
de rest van de wereld!    

DE FUNCTIE

FUNCTIE EISEN

WAT BIEDEN WIJ JOU

•    Werken bij een snelgroeiend interieurmerk;
•    Competitief salaris
•    Reiskostenvergoeding.
•    25 vakantiedagen per jaar (o.b.v. fulltime).
•    Ruimte voor opleidingen en het volgen van cursussen.
•    Vers fruit, ko�ie, thee, fris en een fantastische lunch;
•    Leuke borrels en activiteiten;
•    Onderdeel zijn van een jong en ondernemend team;
•    Kans op (persoonlijke) groei en impact op de toekomst van ons jonge en ambitieuze bedrijf.

GEÏNTERESSEERD?

Herken jij jezelf in de vacature van Marketing Manager en heb je de ambitie om WIJCK. 
(en jezelf) naar een hoger niveau te tillen? Dan ben jij degene die wij zoeken! Solliciteren kan 
door je CV en motivatie te sturen naar Rutger Diemel: rutger@wijck.com / +31(0)20 348 48 73

WAT GA JE DOEN?

•    Bedenkt en creëert content voor onze social media kanalen
•    Beheren van de content kalender

•    Ondersteund bij het ontwikkelen van de marketingstrategie •    
•    Bewaken van de huisstijl van WIJCK.

•    Bedenkt en creëert advertentiecampagnes voor onze social media kanalen

•    Ondersteund bij onze SEO en SEA activiteiten

•    Maakt briefings op voor onze fotografen, designers en marketingbureaus 

Bij deze uitdagende internationale job zet jij jouw creatieve marketing skills in om strategische 
plannen uit te werken, content te creëren voor onze advertentiecampagnes / social media 
kanalen, samenwerkingen met internationale influencers te coördineren en ervoor zorgen dat 
we extreem goed worden gevonden via google en andere platformen. Onze belangrijke 
marketing partners houd je scherp door strakke briefings en zorgt dat al hun werkzaamheden 
binnen de gestelde deadlines worden behaald.   

Daarnaast werk je samen met ons product- / designteam aan nieuwe producten en zet deze met 
een onderscheidend en strak plan de markt in waardoor we de competitie mijlen ver achter
ons laten.   

Ben jij klaar voor de volgende creatieve stap en wil jij samen met ons jonge en ambitieuze team 
het merk WIJCK. internationaal uitbouwen? Dan is deze functie wat voor jou! 

•    Gaat samenwerkingen aan met influencers en diverse media in binnen- en buitenland. 

•    Afgeronde HBO/WO opleiding richting marketing/communicatie
•    A�initeit met de interieurbranche en e-commerce
•    Sterk in Marketing/Branding en Social Media 
•    Ervaring met Google Analytics, Photoshop, Illustrator, InDesign en MS O�ice
•    Betrouwbaar, energiek, enthousiast en professioneel
•    Uitstekende schri�elijke en mondelinge vaardigheden in zowel Engels als Nederlands
•    Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;


