
Marketeer in opleiding gezocht 
vrijwillig, oproepbasis, Maassluis 
 
Ben jij een ondernemende aanpakker met talent voor marketing? Is het voor jou een 
uitdaging om een startende onderneming met als speerpunten duurzaamheid en 
effectiviteit in een turbulente markt te zetten? Wil je jezelf in een hechte 
samenwerking met 2 jonge ondernemers verder ontwikkelen als marketingspecialist? 
Lees dan snel verder! 
 

De Polderij 
De Polderij is een groene locatie voor effectief vergaderen, heien, trainen, coachen en 
retraiteren. Wij geloven dat mensen en organisaties effectiever kunnen (samen)werken en 
dat de juiste omgeving hiertoe uitnodigt. Zodoende is De Polderij op basis van 
wetenschappelijk onderzoek helemaal ingericht om het allerbeste uit een bijeenkomst te 
halen. Hierbij speelt de invloed van de natuur een belangrijke rol! 
 
Op dit moment wordt de boerderij waar De Polderij straks huist op ecologische wijze 
verbouwd. In de tussentijd zetten we een gedegen marketingaanpak neer. Met als doel dat 
we, wanneer we begin 2018 onze deuren openen, op de kaart staan als dé locatie voor 
effectieve sessies in het groen! 
 

Wij vragen: 
• affiniteit met onze visie op vlak van duurzaamheid en effectiviteit; 
• enthousiasme om De Polderij onder de aandacht te brengen; 
• liefde voor marketing en geen schroom voor warme nog koude acquisitie; 
• een ondernemende en doortastende houding; 
• actieve ervaring met meerdere sociale mediakanalen; 
• een echte taalpurist met passie voor schrijven. 

 

Wij bieden: 
• een uitdagende marketingervaring waarmee je direct alle facetten van het vak bestrijkt; 
• een inspirerende samenwerking met 2 jonge ondernemers; 
• ruimte voor eigen initiatief; 
• een forse uitbreiding van je zakelijke netwerk; 
• koffie, thee en lunch tijdens je werkuren op onze locatie. 

 
Dus, voel jij je aangetrokken tot onze startende onderneming en ga jij – samen met ons - de 
uitdaging aan om De Polderij op de kaart te zetten? Zoek contact via info@depolderij.nl en we 
vertellen je graag meer. 


