
 

 

Vacature  
Voor de afdeling Marketing & Communicatie zoeken wij een junior online marketeer 

 
 
Online (én natuurlijk ook offline) inspireert Maastricht Marketing bezoekers en bewoners om de 
stad te bezoeken en te (her)ontdekken. Voor het marketing & communicatie team zijn wij per 
direct op zoek naar een junior online marketeer. Een enthousiaste starter op de arbeidsmarkt 

met de laatste know-how over online marketing. Voel jij je al aangesproken? 
 
Dit ga je doen: 
Je bouwt mee aan de online zichtbaarheid van onze campagnes, het Maastricht Visitor Center 
en onze exploitaties waaronder Maastricht for Groups & Events en Maastricht Underground. Je 
werkt als een tandem samen met de senior online marketeer aan websitebeheer, 
zoekwoordenonderzoek, SEO, SEA. Ook ontwikkel je social media campagnes, ondersteun je in 

Google Analytics en optimaliseer je de communicatie via online nieuwsbrieven.  
 
Jij bent: 

 Een starter met relevante hbo-opleiding op zak. 
 In love with Maastricht, net zoals wij. 
 Thuis in de online wereld die nooit stil staat.  

 In voor een grapje. 
 Kundig in SEO, SEA, Linkbuidling en social media (advertising).  
 Goed met Google Analytics & Google Ads. 
 Iemand die blij wordt van data, veel data. 
 Leergierig van aard en ook héél precies. 
 Creatief met taal, liefst meertalig. 

 

Maastricht Marketing biedt: 
Een onwijs leuke werkplek met geweldig uitzicht over de binnenstad van Maastricht (in het 
Dinghuis). Een dienstverband voor vier dagen in de week. Met in de eerste instantie een 
contract voor 6 maanden. Salarisindicatie is €1.878 / €2.504 op basis van 38 uur (100%). 
 
Klinkt dit als de perfecte match? 

Dan horen we natuurlijk graag waarom. Mail vóór 29 april a.s. je motivatie en CV naar 

vacature@maastricht-marketing.nl t.a.v. Marion Jaspers, afdeling P&O. Vragen over de 
vacature? Bel Emmelyn Gijzen: 043-3280834. Neem ook alvast een kijkje op 
www.bezoekmaastricht.nl om te zien wat we doen. Wil je weten wie we zijn? Kijk op 
www.maastricht-marketing.nl. 
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