
	

 
	
 

VACATURE: MARKETEER 
21-11-2018 
 
Wij van Suit Up zijn opzoek naar een jonge, talentvolle en ambitieuze marketeer die 
zich graag laat uitdagen. Word jij enthousiast van onze kleding, geloof jij in onze 
visie, en zie jij het potentieel van Suit Up? Dan is dat een uitstekende basis om met 
ons in gesprek te gaan! We zijn erg trots op Suit Up, als organisatie en waar wij als 
merk op dit moment voor staan, maar wij zien nog een enorm potentieel. Dit 
potentieel willen wij samen met jou verder ontdekken en ontplooien. Hiervoor zijn we 
opzoek naar een talentvolle marketeer die de kracht van marketing voor ons gaat 
laten werken, om verder naam en faam te kunnen maken in de wereld van de 
corporate fashion.  
 
Er breekt een belangrijke nieuwe fase aan voor Suit Up en wij willen jou hier graag 
onderdeel van laten uit maken. In 2019 gaan we ons namelijk vestigen op een 
nieuwe locatie in Breda. Deze locatie moet een bijzondere plek worden die past bij 
de ambities en uitstraling van ons merk. Naast een geheel nieuwe showroom zullen 
we tevens een volledig nieuw concept voor marketing en sales uit gaan rollen. Zo 
willen we onze klanten en prospects een unieke beleving bieden vanuit onze 
showroom. Deze klanten en prospects zitten verspreid door heel Nederland en 
België en wordt dan ook een echte uitdaging om de rollen om te draaien en de 
klanten en prospects naar onze showroom te laten komen. In onze showroom draait 
het om fashion, inspiratie, hospitality en de organisatie achter Suit Up. 
 
Het succes van Suit Up is mede te danken aan ons toegewijde team dat elke dag 
met veel passie werkt aan onze gezamenlijke doelen en ambities. Afgelopen jaren is 
Suit Up heel bedreven geweest in het uitrollen van een actieve salesstrategie. Deze 
strategie staat inmiddels als een huis en het is nu dan ook tijd om een succesvolle 
marketingstrategie te gaan realiseren. De blue print ligt al er al, en wij zijn nu opzoek 
naar de juiste persoon om deze blue print samen met ons te realiseren om zo iets 
bijzonders neer te zetten op het gebied van Branding, Online marketing en Beleving. 
 
In deze uitdagende functie als Marketeer ben je verantwoordelijk voor:   
 

• Het beheren en verder uitwerken van de Branding & Corporate Identity 
• Het ontwerpen van Marketing & Sales tools 
• Content creatie (fotografie, film en teksten) 
• Website beheer 
• Implementatie van marketing tools zoals Active campaign 
• Nieuwsbrieven, Social media Facebook + Instagram 
• Het organiseren van klanten en prospect evenementen zoals collectie 

presentaties, inspiratie- en kennisevents 



	
	
	
	
	

	
	

 
DE KANDIDAAT                     
We zijn opzoek naar een multi-talent. Je werkt vanuit de traditionele (offline) 
marketing en hebt ervaring met grafisch vormgeven en schakelt razendsnel over 
naar de nieuwe online wereld. Content, web analytics, SEO en usability is voor jou 
alledaagse vaktaal. 
 
Naast dat je affiniteit hebt met mode beschik je over: 
 

• Afgeronde MBO niveau 4 of HBO opleiding in de richting grafisch ontwerp / 
marketing / communicatie 

• Uitstekende kennis van MS Office, Wordpress, Mailchimp, SEO/SEA, 
AdWords en social media 

• Gedegen kennis van Adobe Photoshop, InDesign en Illustrator 
• Een nauwkeurige en gestructureerde werkstijl 
• Commerciële en analytische aanpak 
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands 

en Engels  
 
ONS AANBOD 
Suit Up biedt je een informele, uitdagende en inspirerende bedrijfscultuur waar 
flexibiliteit, initiatief en pro-activiteit wordt gewaardeerd. Je komt terecht in een snel 
groeiende organisatie met enthousiaste collega’s waarin je de mogelijkheid krijgt om 
jezelf te blijven ontwikkelen. Je salaris is marktconform met een bonusstructuur. 
 
CONTACT 
Als deze vacature je aanspreekt, stuur dan je cv en motivatiebrief naar 
info@suitupnow.nl onder vermelding van “Marketeer”  
 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Evert van Bergen, tel. 
076-5328764. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	


