
Marketing Manager 
  
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Voor onze Marketing-afdeling zijn wij op zoek naar een proactieve en enthousiaste Marketing 
Manager. My Jewellery & Marketing gaan hand in hand. De fundering van My Jewellery is 
gelegd door slimme, vernieuwende branding en marketing. Hiermee zijn we uitgegroeid tot een 
van de sterkste, meest vernieuwende fashion/e-commerce bedrijven van Nederland.  
En nog steeds is Marketing één van de core-activiteiten van onze organisatie. We hebben 
binnen My Jewellery dan ook een groot Marketing-team van specialisten en zeer creatieve 
mensen. Aan kennis dus zeker geen gebrek! Wat we momenteel echter nog missen is iemand 
die alle creatieve en innovatieve ideeën bundelt en er sturing aan kan geven. Daarom zijn we 
op zoek naar een Marketing Manager die al de aanwezige plannen stroomlijnt en er handen en 
voeten aan gaat geven, sámen met het team! 
  
In deze rol ben je eindverantwoordelijk voor het versterken en vergroten van onze marktpositie. 
We zien jou als de drijvende kracht achter deze afdeling. Met jouw kennis en ervaring weet je 
precies wat er nodig is om onze klant aan te spreken. Je signaleert constant nieuwe kansen om 
onze naamsbekendheid en vindbaarheid te vergroten en speelt hier strategisch op in. Met 
vooruitstrevende out-of-the-box Marketing-ideeën, waarborg je dat de strategische 
marketingdoelstellingen worden behaald. Daarnaast zorg je ervoor dat alle huidige 
werkzaamheden voor het team goed worden georganiseerd, waar op dagelijkse basis wordt 
gekeken naar efficiency, relevantie & ontwikkelpunten. 
  
Misschien nog wel belangrijker is dat je jouw team meekrijgt in deze snel-veranderende 
business. Je geeft direct leiding aan een team van zo’n 12 personen, van de CRO-specialist tot 
de Productfotografen. Met een open houding coach je het team en stimuleer je hen het beste uit 
hunzelf te halen. ‘Lead by example’ is jouw manier van aansturen en je bent dan ook niet vies 
van je handen uit de mouwen steken. 
  
WERKZAAMHEDEN 

• Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de Marketing-afdeling. 
• Je houdt toezicht op de dagelijkse activiteiten van het Marketingteam en stuurt waar 

nodig bij om tot het maximale resultaat te komen. 
• Je bent in staat het team te motiveren en inspireren en weet precies wanneer je moet 

bijsturen of juist de verantwoordelijkheid uit handen moet geven. 
• Je fungeert als spin in het web van de Marketing-afdeling en bewaakt het overzicht van 

alle werkzaamheden. 
• Je ontwikkelt, implementeert en evalueert het marketingplan en vertaalt dit door naar je 

team. 
• Je volgt de trends en ontwikkelingen in de markt actief, identificeert kansen en speelt 

hier strategisch op in met concrete marketingplannen. 
• Je denkt mee over hoe we sterk gepositioneerd kunnen blijven en om internationaal 

stappen te kunnen maken. 
•   

  
WIJ ZOEKEN 

• Je hebt WO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Marketing. 
• Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring in een soortgelijke rol. 
• Je kennis van marketing-tools is up to date. 
• Je denkt altijd in oplossingen en bent goed in voortgangsbewaking. 



• Je bent assertief, proactief en neemt de afdeling op sleeptouw. 
• Je bent ondernemend & altijd opzoek naar nieuwe kansen. 
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 

WIJ BIEDEN 
• Een uitdagende functie bij een jonge dynamische organisatie, waar je de kans krijgt om 

strategisch mee te denken. 
• Een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, elke 

woensdag sporten met onze personal trainer en een héle leuke personeelskorting op al 
onze producten. 

  
BEDRIJFSPROFIEL 
My Jewellery is een vooraanstaand sieradenlabel in de Benelux. Wij verkopen via onze eigen 
webshop, fysieke winkels, partner stores en marketplaces. Innovatie staat centraal binnen hebt 
bedrijf. Wij ontwikkelen continue gevraagd en ongevraagd nieuwe procesen waar wij zelf en 
onze klanten beter van worden. Elke verbetering in het operationale proces is er bedoeld om de 
kwaliteit en de service van My Jewellery naar een hoger niveau te tillen. 
  
INTERESSE? 
Als je interesse hebt in deze functie dan kun je je motivatiebrief + cv sturen ovv ‘Marketing 
Manager’ naar Maud van Lanen via werken@my-jewellery.com. 
 


