
A L L R O U N D   M A R K E T I N G   M E D E W E R K E R  

Greenway Logistics B.V. | 24 uur p/w, omgeving Amersfoort  

 

 

Heb jij een passie voor (online) marketing? Zoek jij een vaste baan waarbij je de mogelijkheid krijgt om jezelf te 

ontwikkelen? Ben je een echte aanpakker en flexibel ingesteld? Vind je het leuk om inspirerende content en 

effectieve social mediacampagnes te maken? Dan komen we graag met je in contact om de functie van Allround 

Marketeer verder met je te bespreken! 

 

Greenway Logistics is een internationale organisatie gespecialiseerd in logistiek advies en dienstverlening, voor de 

branches mode, sport en textiel. Greenway Logistics werkt als partner van diverse mode- & sport brancheorganisaties 

in onder andere Nederland, België, Denemarken, Zweden, Engeland en China. Greenway Logistics staat voor 

bundeling van transport en logistiek, kostenbesparing en een groene/duurzame aanpak. 

 

WAT GA JE DOEN? 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste social media expert die zich wil storten op onze social media kanalen. Je hebt 

hierin veel verantwoordelijkheid en vrijheid om volledig jouw eigen plan neer te zetten. Daarnaast ben je als allround 

marketeer de rechterhand van zowel de marketingmanager als de logistiek adviseurs. Jullie zorgen er samen voor dat 

de dagelijkse gang van zaken op rolletjes verloopt en bent hierdoor het middelpunt van het team. Je krijgt de nodige 

begeleiding en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng. Je krijgt de kans om bij te dragen aan projecten die ervoor 

zorgen dat Greenway Logistics nog meer groeit. In deze functie werk je deels vanuit huis, maar ook op het kantoor 

van één onze partnerbedrijven in Hoevelaken. Verder kan je bijvoorbeeld denken aan de volgende taken: 

• Actief meewerken op het gebied van (online) marketing 

• De verschillende social media kanalen beheren en content creëren en publiceren 

• E-mailings opstellen en verzenden 

• Onze verschillende (internationale) websites beheren en updaten 

• Evenementen organiseren 

• Ondersteunende administratieve werkzaamheden 

 
WIE BEN JIJ?  

✓ Je hebt een afgeronde HBO marketing gerelateerde opleiding  
✓ Of minimaal 2 jaar werkervaring in de praktijk 
✓ 100% enthousiast en je hebt een passie voor alles wat met (online) marketing te maken heeft 
✓ Je bent sociaal, collegiaal en een echte doorzetter 
✓ Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar  
✓ Een uitdagende tekst schrijven is voor jou geen probleem 
✓ Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
✓ Je bent assertief, flexibel, stressbestendig en je leert snel  

 
WAT BIEDEN WE: 

• Een groeiende organisatie met een goede werksfeer 

• Ruimte om je eigen input te delen en actief mee te denken  

• Werken op ons kantoor in Hoevelaken maar ook vanuit huis 

• Een marktconform salaris, vakantiegeld, reiskostenvergoeding en pensioenregeling 

• 25 vakantiedagen (full-time) 

 
Solliciteer nu! 
Ben jij die Allround Marketeer (met social media skills) die wij zoeken?  
Stuur dan je CV en motivatiebrief uiterlijk 10 februari 2023 naar Lindsey Roos en wij nemen snel contact met je op! 
lroos@greenway-logistics.com  - Tel. +31 6 14 12 34 42 

http://www.greenway-logistics.com/
mailto:lroos@greenway-logistics.com

