
 

 

 
 

VACATURE: B2B MARKETEER LEADGENERATIE 18HR FREELANCE OF 
PT 
20-11-20 
Ben jij een succesvolle B2B marketeer met focus op leadgeneratie en een passie voor mode? 
Dan zoeken wij jou! Aangenaam, wij zijn Suit Up, makers van originele corporate fashion. Wij zijn 
er om werkend Europa gelukkiger te maken. Dat doen we door mensen op de werkvloer goed te 
kleden. We Are Suit Up, for your happy crew. Come and join us! 
 

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Wij willen jou de kans geven om je talenten te laten zien. Daar krijg je van ons veel voor terug. 
Zelfstandigheid, budget en verantwoordelijkheid. We zijn op zoek naar een creatieve, 
commerciële en ondernemende marketeer die communicatief en organisatorisch sterk onderlegd 
is. In deze rol ben je verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden in een dynamische en 
familiaire omgeving. 
 
Je draagt bij door: 

• Mee te werken aan een ijzersterke marketing strategie 

• Je vertaalt klantbehoeften en externe ontwikkelingen naadloos door naar proposities, 
(digitale) concepten en campagnes 

• Succesvolle online kwartaalcampagnes te bouwen, te analyseren en te optimaliseren met als 
resultaat veel nieuwe leads voor de salesafdeling 

• Nieuwswaarde te creëren door originele content te creëren zoals: Suit Up in beeld te 
brengen, cases te bouwen, whitepapers & blogs te schrijven 

• Social media kanalen bij te houden en uit te bouwen. Volgers aan te trekken en te betrekken 
bij het merk 

• Het commerciële team te helpen bij aanbestedingen en offerte trajecten 

• Zaken te regelen en uit handen te nemen in de breedste zin van het woord 

• Interne projecten, 10-15% van je tijd 
 

De hoofdtaken dienen zowel zelfstandig als in teamverband uitgevoerd te worden. 

 

WIJ BIEDEN JOU 
• Een ontwikkelplek waar je ruimte krijgt voor eigen inbreng om dingen slimmer, handiger 

en beter te maken en te doen. 
• Een brede functie waarbij geen dag voorspelbaar of hetzelfde is. 
• Een plek waar ieder idee welkom is. 
• Een fijn team binnen een groot familiebedrijf waar, de communicatielijnen kort zijn. 

• Laptop en salaris € 2400,- / € 3000,- bruto per maand op basis van fulltime, afhankelijk 
van ervaring. 

• Reiskostenvergoeding. 

• Pensioenregeling MITT. 
 



 

 

 

 

 

 

 

JIJ BENT STERK IN  
• Leadgeneratie 

• B2B marketing 

• Online & offline advertising/campagnes 

• Content creatie en coördinatie in tekst, foto en video 

• Social media 

• Photoshop & Illustrator is een pré 

• SEO  

• Foutloos en creatief in tekst 

 

DAARNAAST IS HET VOLGENDE OP JOU VAN TOEPASSING 

• Resultaatgericht, pro-actief, creatief en zelfstandig een echte ‘goal getter’.  

• Fashionista in hart en nieren. 

• Een aanpakker, autodidact, die doorgaat tot een resultaat behaald is. 

• Gestructureerd, in staat diverse projecten tegelijk uit te voeren 

• HBO denk en werkniveau. 

• Je rond zaken af en hebt ownership 

 
WIE ZIJN WIJ? 
Makers van moderne bedrijfskleding, dat zijn wij. Wij geloven dat wanneer een medewerker 
goed gekleed en gestyled is iemand pas echt gelukkig kan zijn op de werkvloer. Wij zorgen 
ervoor dat medewerkers toegang krijgen tot hun maximale potentie en zich gelukkig voelen 
tijdens werk. 
 
Kom je bij ons werken dan worden wij je tweede familie. Onze kernwaarden zijn; 
betrouwbaar, ondernemend en passie. We doen wat we beloven, zijn proactief en altijd 
opzoek naar innovatie en hetgeen dat ons verbindt is onze passie voor mooie kleding. 
 

REAGEREN 
Solliciteer nu als jij interesse hebt in deze vacature! Je kunt je CV en overtuigende motivatie 
sturen naar evert@suitupnow.nl onder vermelding van “Marketeer B2B leadgeneratie” 
Reageren kan tot en met 31-12-20. De eerste gesprekken staan gepland op vrijdag 4 
december. 
 
Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Evert van Bergen, tel. 076-
5328764. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

 

 

 

 

 

 

 


