
 

Vunzige	Deuntjes	-	Marketing	
Manager	
 
Je wordt onderdeel van een hecht team en vormt samen met de eventmarketeers en content 
creators het marketingteam. Je zult het team aansturen, en daarnaast de lange termijn 
strategie ontwikkelen en de kwaliteit van alle marketinguitingen bewaken. Je stelt duidelijke 
briefings op voor zowel interne als externe projecten. Daarmee ontzorg je het team en vorm 
je een belangrijke schakel tussen het team en externe partijen zoals bureaus, labels, 
partners en leveranciers.   

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van online marketing, advertisement en social 
media weet je te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Je voorliefde voor de muziek scene en 
kennis over evenementen helpt je inleven en de juiste beslissingen te nemen.  
 
W E R K Z A A M H E D E N :     
 

• Aansturen marketing team;  
• Verantwoordelijk voor het vergroten van onze zichtbaarheid op relevante social 

mediakanalen;  
• Het bouwen aan ons merk door het beheren van onze kanalen, het creëren van 

content concepten en het aansturen van onze creatie-bureaus en andere 
leveranciers;  

• Het aantsturen van de copywriter in het schrijven van aansprekende uitingen voor 
onze website, nieuwsbrieven, mailingen en social media teksten;  

• Het ontwikkelen van strategieën, campagnes & acties;  
• Campagne data-analyses rapporteren;  
• Contact met pers/PR; 
• Contact met het overkoepelende marketing team binnen ID&T.  

 
P R O F I E L :     
 

• Minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van marketing/communicatie 
en 2 jaar relevante werkervaring als marketeer;  

• Je hebt ervaring als leidinggevende;.  
• Kennis van online marketing, digitale media inkoop/planning en campagnestrategie;  
• Je kent de markt en volgt alle trends online en hebt het vermogen dit toe te passen 

op -Vunzige Deuntjes;  
• Je bent positief ingesteld, weet wat je wil en beschikt over een gezonde dosis 

ambitie; 
• Hands-on mentaliteit;  
• Verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef hoeven jou niet te worden bijgebracht;  
• Evenementencommunicatie is een ‘always on business’, maar dat hoeven we je 

natuurlijk niet uit te leggen;  
• Je bent in staat om creatief en marketinggericht te schrijven in het Engels;  
• Je kunt uit de voeten met Photoshop & Illustrator;  
• Affiniteit met de hip-hop/dancehall scene.   

 

 



 

W A T  H E B B E N  W I J  T E  B I E D E N :     
 

• Een unieke fulltime baan bij de mooiste dance event organisatie van 
Nederland, in een energieke en inspirerende omgeving met goede 
arbeidsvoorwaarden.   

 
O V E R  V U N Z I G E  D E U N T J E S :   
 
Vunzige Deuntjes organiseert al 11 jaar evenementen in Nederland en België. Gedurende 
het jaar zijn dit zo’n 130 clubshows en 7 festivals. Evenementen met enerzijds een intieme 
club sfeer en anderzijds een grootse festival beleving. Vunzige Deuntjes is het bekendste 
club evenement van Nederland met meer dan 100.000 bezoekers per jaar. Samen maken 
we onbetaalbare herinneringen. Ons professionele team bestaat uit enthousiaste mensen 
die allemaal een passie hebben voor muziek en het creëren van mooie feesten waar 
mensen een fantastische dag bezorgen centraal staat. Vunzige Deuntjes staat voor het 
samenbrengen van culturen.  
 
H E B  J E  I N T E R E S S E :  
 
Ben je geïnteresseerd na het lezen van deze vacature en denk je dat jij de juiste kandidaat 
bent? Solliciteer direct door een e-mail te sturen naar jobs@id-t.com met daarin jouw CV en 
motivatie. Onder vermelding van "Vunzige Deuntjes – Marketing Manager".  

* Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 

 


