
 
 
 
 

Creative marketeer (M/V) 
 
Wil jij erbij zijn vanaf het begin en met ons meegroeien? Krijg je energie van online 
marketing, ben je graag in contact met klanten en wil je met een ondernemende 
en creatieve blik meedenken? Lees dan gauw verder! 
 
Over Opdemast.nl 
Opdemast.nl is een start-up en gevestigd in een modern kantoorpand in 
Leiderdorp. Opdemast.nl biedt een nieuw concept op de reclamemasten langs de 
snelweg. Consumenten (klanten) krijgen de mogelijkheid om op laagdrempelige 
wijze een privé boodschap op onze Digitale Reclamemasten te tonen. Zo kan men 
oma feliciteren, gelukwensen overbrengen bij bijv. een geboorte of werkjubileum of 
een huwelijksaanzoek doen 😉 Hoe leuk is dat?! Momenteel zijn we ook bezig met 
het ontwikkelen van een zakelijk platform voor de (kleine) ondernemer! 
 
Het netwerk van Opdemast.nl maakt impact! We maken zowel landelijk als 
regionaal gebruik van digitale reclamemasten langs de drukste snelwegen van 
Nederland. De mogelijkheden bij Opdemast.nl zijn eindeloos en worden dus gezien 
door het hele land! 
 
Wat ga je doen? 

• Je bent een Koning of Koningin in regelen! Je zorgt ervoor dat de digitale 
uitingen voor op de Reclamemasten z.s.m. geregeld zijn op de door de klant 
gewenste mast en tijd. Als het nodig is, denk je ook mee met de klant en help 
je hen met het plaatsen van de opdracht; 

• Het beheren van onze sociale media kanalen en het up to date houden van 
onze website is van groot belang, dus ook dit is iets wat jij op je neemt; 

• Je bent medeverantwoordelijk voor online campagnes en krijgt er energie 
van om hier ook proactief in mee te denken; 

• Bij Opdemast.nl werken we data-gedreven. Jij vindt het leuk om je te 
verdiepen in de data en het bereik van bijv. campagnes; 

• Je bedenkt visueel verrassende oplossingen die bijdragen aan het succes 
van Opdemast.nl.  

 
Wie ben jij? 

• Je hebt een grote liefde voor alles wat digitaal en online is en op media-
gebied; 

• Je bent op de hoogte van alle ins & outs op het gebied van social media; 
• Meerdere projecten tegelijk beheren, is iets waar jij energie van krijgt; 
• Je werkt gestructureerd, hebt oog voor detail en bent proactief; 
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je wilt graag je werk goed 

afleveren; 



 
 
 
 
 

• Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken; 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en 

geschrift; 
• Design- en editprogramma’s zijn voor jou bekend terrein; 
• Je hebt o.a. ervaring met Canva, Adobe en videobewerking programma’s 

zoals Final Cut Pro.  
 
Wat kunnen wij jou bieden? 

• Veel creatieve vrijheid en eigen verantwoordelijkheid; 
• Je krijgt goede arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en 28 

vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband: mits je belooft om 
terug te komen    ; 

• Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling (d.m.v. scholing/opleiding en 
groeien binnen Opdemast zelf!) 

• Een gezellig lunch-break met je collega’s; 
• Leuke uitjes en de mogelijkheid om mee te gaan op wintersport; 
• Op je verjaardag ben je ’s middags vrij! 

 
Last but not least 
Je komt te werken in een leuk en jong team waar meedenken op prijs gesteld wordt. 
Jouw mening telt! Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau (afgeronde 
opleiding richting communicatie/ (creatieve) marketing/design is een pré). Wij 
zoeken bij voorkeur iemand die in een straal van max. 25 km rondom Leiden woont. 
 
Lijkt het je leuk? 
Herken jij jezelf in bovenstaande functie? Stuur dan je CV én motivatiebrief naar 
julia@opdemast.nl. We kijken uit naar je reactie! 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


