
BIJ ONS KRIJG JE DE KANS OM JEZELF TE 
LATEN ZIEN. MAAR NOG BELANGRIJKER: 
WIJ ZIEN JOU OOK.

Vacature content marketeer

Je gaat aan de slag in een inspirerende werkomgeving bij een reclamebureau dat werkt voor mooie merken. Regionale klanten die 

zowel nationaal als internationaal georiënteerd zijn. Een reclamebureau waar de lat hoog ligt, waar wordt gewerkt in een informele 

sfeer en waar klanten graag over de vloer komen. Branding, content en online zijn onze pijlers. En jij als content marketeer staat bij al 

onze pijlers mee aan het roer. Zeg eerlijk... klinkt goed. Ben jij daarnaast woonachtig in een straal van 20 km van Bergeijk, lees dan 

snel verder!

Werkzaamheden:

• Interviewen van klanten en voeren van inventariserende 

klantgesprekken

• Vertalen van het verhaal van onze klanten naar sterke 

content op basis van identiteit gedreven communicatie

• Vertalen van het verhaal van onze klanten naar 

doelgroepgerichte communicatie

• Schrijven van teksten voor de online- en offline 

communicatie van onze klanten en Mula zelf!

• Zorgen voor bereik van de boodschap van Mula door 

communicatie te schrijven en delen via de juiste (social) 

kanalen

• Bedenken van concepten voor content kalenders, corporate 

communicatie en campagnes

• Brainstormen met zowel het account- als creatieve team van 

Mula

• Ondersteunen van onze klanten bij hun social mediabeheer

Wat wij van jou willen zien:

• HBO werk- en denkniveau

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (mondeling 

en schriftelijk)

• Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van marketing 

en/of communicatie

• Minimaal 1-3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur aan de 

bureauzijde en binnen het MKB-segment

• Je snapt de essentie van branding en weet waarom branding 

de basis voor succesvolle communicatie vormt

• Je weet het verhaal van onze klanten te vertalen naar een 

sterke propositie in woord en beeld

• Een creatieve geest die kan denken in concepten en 

campagnes

• Ervaring met doelgroepgericht schrijven, bent een ster in het 

redigeren van teksten en het schrijven van websiteteksten, 

teksten voor mailings en teksten voor social media

• Je beheerst de meest gangbare social mediakanelen zoals 

Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube en plaatst en 

promoot moeiteloos de berichten voor Mula en onze klanten

• Ervaring met Adobe Creative Suite

• Je kunt werken met strakke deadlines

• Je bent het gewend om in projecten te werken met diverse 

• klanten en behoudt hierin het overzicht

Wat bieden we jou:

• Een uitstekend salaris, inclusief pensioenopbouw (dat 

laatste is bijzonder in de reclamewereld)

• Full-time (24 uur) / 32 uur is bespreekbaar

• Een inspirerende werklocatie

• Bij ons is alles top geregeld: van een krachtige iMac tot aan 

een duurzaam klimaatbeheerssysteem en van een fijne 

ergonomische bureaustoel tot aan de dagelijkse lunch (want 

lunchen doen we hier bij Mula altijd samen)

• Een plek om te groeien en kansen te pakken

• Gezellige vrijdagmiddagborrels

We horen graag van je!
Bel, mail of app. Verras ons op jouw manier. Traditioneel 

gezien ontvangen we daarbij ook graag je CV, 

inclusief motivatie en portfolio. Je kunt je sollicitatie 

richten aan Ranil via 0497 21 00 24, 06 24 17 37 44 of  

ranil@mulareclamebureau.nl. Bij hem kun je ook terecht 

met vragen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.


