
 

 

Vacature junior personal assistent  

 

 

Marketing Manager 
 
Over Brain Balance 
 
Charlotte Labee is Brain Balance Expert en is een grote inspiratiebron voor veel mensen. 
Brain Balance hangt samen met een aantal facetten. Beweging, ontspanning, 
stressmanagement en Brain Food zijn hier belangrijk in. Het combineren van deze zaken 
zorgt ervoor dat je je sneller gelukkiger zult voelen, je persoonlijk gaat ontwikkelen en een 
andere mindset weet te creëren: een growth mindset. Dit is een mindset waarmee iedereen 
geboren wordt. Als kind wil je immers al de wereld verkennen, je ontwikkelen en groeien. Je 
ziet overal kansen! Door groei van team Brain Balance zijn wij op zoek naar een Marketing 
Manager die ons team kan komen versterken om onze missie te verwezenlijken: Breinkennis 
delen voor een gelukkiger en gezonder leven. Spreekt deze missie jou aan? Lees dan verder!  
 
Functieomschrijving & werkzaamheden: 
 
Als Marketing Manager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en uitvoeren 
van alle marketingcommunicatie die bijdraagt aan de zichtbaarheid en groei van Brain 
Balance. In samenwerking met collega’s bedenk je hiervoor innovatieve en creatieve online 
en offline marketingacties. Je stuurt het marketingteam aan, bestaande uit allround 
marketeers, social media marketeers en grafisch vormgevers.  
 
Dagelijkse werkzaamheden zijn onder andere:  
 
• Campagnes bedenken en ontwikkelen rondom de lanceringen van nieuwe diensten, 
producten en evenementen; 
• Nadenken en meewerken bij site optimalisatie en het verbeteren van de klantreis; 
• Nieuwsbrieven in samenwerking met het team verbetern; 
• Aansturen van collega’s van social media voor het creëren van online zichtbaarheid; 
• Aansturen van collega’s van grafisch vormgeving voor het creëren van visuele campagnes; 
• Je voorziet directie en management van de juiste rapportages; 
• Creëren van marketingcampagnes en organiseren van promotieacties en/of evenementen 
doen of coördineren van marktonderzoek 
• Ontwikkelen van een marketingplan voor de lange en korte termijn;  
• Bepalen van marketingstrategie in eventuele samenspraak met directie; 
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• Volgen van trends en ontwikkelingen binnen de sector zodat hierop kan worden 
ingespeeld; 
• Evalueren en analyseren van lopende campagnes; 
• Beheren en monitoren van marketingbudgetten. 
• Marketingteam enthousiasmeren en begeleiden.  
 
Profiel werknemer: 
 
• Je hebt minimaal 2-3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie; 
• Je hebt aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau;  
• Je bent creatief, proactief en durft out of the box te denken; 
• Bij (tijds)druk behoud jij je hoofd koel en blijft gestructureerd;  
• Je bent een kei in het schakelen tussen verschillende werkzaamheden en prioriteiten en je 
haalt hier veel energie uit; 
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 
geschrift; 
• Je bent woonachtig in een straal van 25km van Rotterdam, of bent bereid om te verhuizen. 
 
Werkdagen en tijden:  
 
40 uur per week. Maandag t/m vrijdag en indien nodig door events flexibel en in overleg in 
het weekend.  
 
Wij bieden:  
 
Een inspirerende baan in een succesvolle, snelgroeiende organisatie. Je komt te werken in 
een gedreven team waar samenwerking voorop staat. Daarnaast bieden we uiteraard een 
passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden.  
 
Herken jij jezelf in deze omschrijving en wil jij de wereld een stuk bewuster en gezonder 
maken? Wil je je graag als mens ontwikkelen in een gezond groeiende jonge organisatie? 
Stuur dan je CV met motivatie naar dominique@charlottelabee.com. 
 
 
 
 


