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Ben jij gedreven en 

energiek en hou je 

van sport en 

bewegen? 

Dan zijn wij op  

zoek naar jou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vanwege uitbreiding van ons team zijn wij PER DIRECT op zoek naar een:  

(Online) Marketing- en communicatietalent (40 uur) 

Wie ben jij?  
Jij bent een gedreven en energieke persoonlijkheid die gemotiveerd is om ons team te komen 
versterken. Je houdt van sport en bewegen en ziet of hoort de nieuwtjes als eerste! Je bent niet vies van 
hard en secuur werken en ziet elk uiting als een must have voor de klant.  
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en (social) media inzicht, want jij draagt bij aan de 
ontwikkeling van onze merken en denk je mee over optimalisaties en nieuwe initiatieven op 
marketinggebied. Daarnaast voer je regelmatig marketingprojecten uit voor andere inpandige bedrijven. 
Kortom: een “spin in het web” die ook onder druk kan presteren en prima samenwerkt met de collega’s 
van marketing en sales. 

 
Wat zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een fulltime (online) marketing en communicatie talent. De ideale kandidaat houdt 
van afwisseling aangezien geen dag hetzelfde is. Je werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit: 

- Uitvoeren van bestaande campagnes, bedenken en uitwerken van nieuwe campagnes 
- Onderhouden en beheren van onze websites en webshops 
- Optimalisatie van SEO en SEA  
- Ontwikkelen en uitvoeren van social media beleid 
- Ontwikkelen van online en offline content, waaronder nieuwsbrieven (B2B en B2C) 
- Het uitwerken en begeleiden van promotie-acties en productintroducties 
- Organiseren en coördineren (intern en extern) van beursdeelnames en evenementen. 

 

Wat bieden wij? 
GymCreators zorgt goed voor haar medewerkers. Want als jij iedere dag het maximale uit jezelf haalt 

om de verwachting van onze klanten te overtreffen, dan word je daarvoor niet alleen gewaardeerd, 

maar ook beloond. Zo bieden we onder meer:  

 Een prettige, inspirerende werkomgeving;  

 Waar je deel uitmaakt van een jong en informeel team  

 Een salaris dat past bij je kennis en vaardigheden 

 30 vrije dagen per jaar 

 Veel kansen om je verder te ontwikkelen 

Ben je nieuwsgierig geworden? Laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent! Stuur je motivatie en CV dan naar 

michelle@gymcreators.com Heb je nog vragen? Bel dan met Michelle op 085- 782 7494. Hopelijk spreken we elkaar snel! 

GymCreators… 

…is dé supporter en leverancier voor 

de beste gym creatie. Ons team 

bestaat uit gedreven en passievolle 

teamleden welke jarenlange ervaring 

hebben in de fitness-, personal 

training- en crossfit-branche.  

Wij geloven in kwaliteit en werken met 

de beste materialen voor onze fitness- 

en functional training gear. Ons werk 

stopt niet bij het leveren van 

producten, we denken mee met de 

klant en adviseren graag over een 

efficiënte indeling van de ruimte, het 

marketing- en sales plan.  

Gezamenlijk maken wij een succes van 

de plannen van de klant.  
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