
 
 
 
 
 

Marketing Manager 
Wil jij bijdragen aan het snelst groeiende, meest duurzame en groene logistieke netwerk van 
Europa? Ben jij de gestructureerde hands-on Marketing Manager die het verschil gaat maken 
in de branding richting consumenten, partners en HomerrPunten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Over ons 
Wij zijn Homerr, de scale-up die de wereld van logistiek flink aan het opschudden is. Door onze 
slimme én duurzame oplossingen, maken we de groeiende e-commerce markt futureproof. 
Door onder andere gebruik te maken van bestaande routes, besparen we direct tot wel 79% 
CO2 uitstoot. Met een ambitieus team dat gepassioneerd is over duurzaamheid en 
optimalisatie, werken we hard aan het vergroenen van de logistieke sector. Week na week 
hebben we weer nieuwe mijlpalen en worden weer een stukje beter. Zo zijn we vorig jaar ruim 
1000% gegroeid en zitten we sinds kort in België. 
 
De functie 
Als Marketing Manager rapporteer je direct aan het MT en ben je verantwoordelijk voor de 
uitvoering van alle online en offline marketingactiviteiten van Homerr. Je beheert de sociale 
media, informeert partners en HomerrPunten met diverse nieuwsbrieven, bent betrokken bij de 
opzet en uitvoering van acties en zorgt dat de website spik en span is. Je hebt een zelfstandige 
functie met veel vrijheid en werkt veel samen met de verschillende interne afdelingen. Door 
jouw input en organisatie skills breng je Homerr naar het volgende level.  
 
De verantwoordelijkheden 

● Initiëren, opstellen en realiseren van alle content voor consumenten, HomerrPunten en 
partners; 

● Uitwerken van verschillende online marketing-, communicatie- en promotieplannen en 
toezien op de juiste branding; 

● Bedenken en uitvoeren van nieuwe (online) marketingcampagnes, verder bouwen aan 
merkpositionering; 

● Opstellen en bijhouden van de jaarplannen, bijbehorende activiteiten en zorgen voor 
juiste inzet van online marketing (o.a. via analytics, SEO/SEA, etc); 

● Beheren van sociale media en initiëren van acties om onze HomerrPunten en partners 
te informeren of in het zonnetje te zetten; 

● Monitoren, beheren en optimaliseren van de juiste branding, communicatie en tooling; 
 
Wie zoeken wij? 

● Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding en minimaal 5 jaar relevante 
werkervaring; 

● Je bent creatief, organisatorisch sterk, proactief en zelfstandig; 
● Je kan goed pakkend schrijven richting diverse doelgroepen en bent gewend te werken 

met verschillende (online) marketingtools; 
● Je bent analytisch sterk, klantgericht en denkt in oplossingen; 
● Ervaring in het werken bij een snelgroeiende organisatie is een pré;  
● Je bent woonachtig in Amsterdam of omstreken en fulltime beschikbaar. 

 
Wat bieden wij? 

● Een verantwoordelijke rol met veel vrijheid en diversiteit; 
● Een marktconform salaris, leuk team en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei;  
● Werken in een ondernemende, snelgroeiende en duurzame  

scale-up in Amsterdam. 
 
Word jij onze nieuwe collega?  
Stuur dan een mailtje naar career@homerr.com met je CV en motivatie of 
neem contact op met Stijn Hutschemaekers op +316 15 64 00 69 


