
Junior Marketeer 
Urban Solutions: We create MagicPlaces® 

Wij houden ons al meer dan tien jaar bezig met marketing, branding en communicatie 
van (binnen)steden, wijken, winkelcentra en vastgoedprojecten. Wij zijn een team van 
experts met een missie: een bijdrage leveren aan betekenisvolle gebieden! Wij vinden 
een bijzonder verhaal in elke locatie en weten dat op een inspirerende, overtuigende 
manier te vertellen. 

Urban Solutions is een snelgroeiend bedrijf en wij kunnen de komende tijd jouw 
expertise, lef en creativiteit goed gebruiken voor de (online) marketing van onze klanten! 

Wat ga je doen? 

• Je gaat onze klanten helpen hun doelen te bereiken door hun (online)
zichtbaarheid en vindbaarheid (SEO/SEA) te vergroten. 

• Je zet de social-kanalen slim in om hun merk(en) online nog beter in de markt te
zetten. 

• Je beheert de Google Ads en stelt bij waar nodig. En je bepaalt in overleg de
budgetten voor deze online-uitingen. 

• Ook denk je mee over de content planningen.
• Je vult dashboards in, zodat het inzichtelijk wordt welke doelen er die maand

behaald zijn en rapporteert dit aan de projectmanagers. 
• Daarnaast neem je een deel van de webcare over en gebruik je dit contact om de

doelgroepen beter te leren kennen, zodat jij nog beter de juiste mensen weet te 
bereiken met de verschillende online marketingmiddelen. 

Wie ben jij? 

Jij bent een enthousiaste en proactieve (online) marketeer. Je vindt het leuk om in een 
klein team te werken, zodat je veel verantwoordelijkheden hebt. Je bent op de 
hoogte van de laatste onlinetrends en weet deze kennis in te zetten voor onze klanten. Je 
hebt ervaring met het werken in Wordpress, schrijft foutloos Nederlands en kan 
zelfstandig op een professionele manier vragen van klanten beantwoorden. Je weet welk 
(online)middel ingezet kan worden om een specifieke doelgroep te bereiken. Je draait 
daarnaast je hand niet om voor eenvoudige vormgevingsopdrachten, zoals het 
ontwerpen van berichten voor social media, en je vindt het leuk om op locatie content te 
maken bij onze klanten. 



Wat bieden wij? 

Wij bieden een interessante en afwisselende baan met veel vrijheid. Je kantoor is een 
toffe werkplek (in een boot op de kade - je begrijpt het pas als je er geweest bent) in het 
centrum van Amersfoort, op loopafstand van het station. Soms werk je thuis, soms op 
locatie en soms op kantoor. Je werkt in een team van leuke, enthousiaste collega’s, die 
jou graag wegwijs maken in de sector en je helpen om nog beter te worden in je 
vak. Daarnaast krijg je een mooi salaris en word je regelmatig getrakteerd op heerlijke 
broodjes van Het Lokaal. 

Voor meer informatie over Urban Solutions bezoek onze website: www.urbansolutions.nl.  
 
Ben jij enthousiast geworden over bovenstaande vacature? Stuur dan je motivatie + CV 
naar info@urbansolutions.nl. 


