
 
 
 
 
Junior marketeer 
Wie de schoen past, trekt hem aan... 
Fulltime / 39 uur per week 
 
Gezocht 
Wil jij een uitblinker worden in marketingcoördinatie en word je enthousiast van een baan in de 
retail? Dan zijn wij op zoek naar jou! In ons marketingteam ontbreekt een Junior marketeer.  
 
Taken van een Junior marketeer 

- Creëren van magazines voor diverse concepten in samenwerking met externe partijen 
- Coördineren van POS-pakketten 
- De bedenker en uitvoerende kracht van succesvolle off- en online campagnes 
- De verbindende factor tussen leveranciers, ondernemers en externe partners 
- Verantwoordelijk voor het opzetten van de marketingkalender en deze secuur naleven 
- Ontwikkelingen in de markt signaleren en zorgen voor de doorvertaling 

 

Over jou 
- Jij hebt een relevante opleiding op hbo-niveau 
- Jij staat aan het begin van je carrière en hebt de ambitie om door te groeien naar 

marketingexpert 
- Jij krijgt er energie van om samen met dé bekende merkleveranciers en top ondernemers uit 

de schoenen- en sportbranche samen te werken  
- Jij bent creatief, een doorzetter en neemt initiatieven 
- Jij beheerst de Nederlandse taal uitstekend 
- Jij kan werken met Adobe InDesign (pré) 

Over ons 
Wij zijn ANWR-GARANT, een innovatieve Retail Service Organisatie voor zelfstandige ondernemers. 
In Nederland vertegenwoordigen we meer dan 550 winkeliers, waarvan 350 in de schoenen- en 200 
binnen de sportbranche (o.a. SPORT 2000). Wij stimuleren een succesvolle samenwerking tussen 
leveranciers en retailers op alle gebieden. Als commercieel partner bieden wij betalingsgarantie  
en -gemak en ondersteunen wij op het gebied van digitale services, financiën, marketing en inkoop. 
 
Solliciteren 
Word jij enthousiast van ons bedrijf, de functie en de mogelijkheid om door te groeien naar 
marketeer? Dan worden wij vast ook enthousiast van jou! Wij nodigen je graag uit om te solliciteren. 
Stuur je cv met foto en een sterke motivatie naar vacature@anwr-garant.nl. 

 


