
VACATURE
Senior marketeer

Met creatieve realisatiekracht!

November 2022

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spo.nl%2Fnieuws%2Fvisie-koen-becking-op-de-overname-van-spo%2F&data=05%7C01%7Ct.smits%40spo.nl%7C8961f0e9baba4bc908fa08dabc115bd9%7Ce4d89d938e8444c2954308c196560a4e%7C1%7C0%7C638029081118094799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7fp6GM6IH%2B3AYDh6EBOn9z3qUO70IcbkcfrXBPeumB8%3D&reserved=0


Jouw focus ligt op de programma’s die SPO -
Nyenrode aanbiedt aan de pensioensector.

Aanvullend breng je de marketingmethode van 
SPO en Nyenrode bij elkaar. In een project-
matige aanpak werk je samen met het 
marketingteam van Nyenrode en de 
betrokkenen van SPO. 

Wil jij werken aan het verbinden van twee sterke 
merken en bijdragen aan de kennis, persoonlijke 
ontwikkeling en het waardevolle netwerk van 
duurzame bestuurders in de pensioensector?

Ben jij sterk in campagne- en 
projectmanagement, een uitblinker in marketing 
en communicatie en krijg jij energie van het 
initiëren en uitvoeren van marketingcampagnes 
voor verschillende doelgroepen in de 
pensioensector? 

Solliciteer dan op de functie van Senior Marketeer 
bij SPO - Nyenrode Business Universiteit.

De uitdaging bij SPO – Nyenrode Business Universiteit



Wat ga je doen?

▪ Je bent verantwoordelijk voor de uitrol van de herpositionering en huisstijl van SPO als onderdeel van Nyenrode.

▪ Je zet het marketing- en recruitmentplan op van de opleidingen en diensten van SPO-Nyenrode. Dit doe je in 

samenwerking met de marketing coördinator en programma managers. Je vertaalt dit plan naar operationele 

campagnes en acties om ze op aansprekende en onderscheidende wijze in de markt te zetten.

▪ Je werkt intensief samen met het marketingteam van Nyenrode, om het beste van twee werelden bij elkaar te 

brengen. Vooral op het gebied van data-gedreven sturing en optimalisatie van (online) campagnes.

▪ Je weet onze online zichtbaarheid verder te vergroten. Je werkt aan alle facetten van het inrichten van marketing 

automation, inzet van content marketing tot aan de inrichting van Google Ads in samenwerking met Team Digital.

▪ Je initieert optimalisaties in de customer journeys en expercience en werkt hiervoor nauw samen met de verschillende 

teams binnen SPO en Nyenrode.

▪ Je verdiept je in de sector om onze marketingactiviteiten nog beter af te kunnen stemmen op de doelgroep.

▪ Je rapporteert aan de Business Director van SPO-Nyenrode Business Universiteit.



Wie ben jij?

Bevlogen, allround marketeer
Je bent van vele markten thuis: van zelfstandig aan de slag gaan met het 
CMS van de website, de opzet van e-mailmarketing tot aan de inzet van social
media. Je ziet de samenhang, schrikt niet van deadlines en creativiteit en 
realisatiekracht gaan hand in hand.

Vrijheid
Je hebt een creatieve realisatiekracht en stroopt daarvoor graag je mouwen 
op. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken en tegelijkertijd gezamenlijk 
met collega’s resultaten te boeken.

Verbindende ondernemer
Je weet uit talloze ideeën en wensen, prioriteiten te stellen, stelling te nemen 
en de juiste keuzes te maken. Je kijkt graag breder dan je eigen werk en 
afdeling en hebt interesse in wat er speelt in de organisatie en onder klanten.
Je toont eigen initiatief, schakelt graag met verschillende collega’s en 
stakeholders, ziet nieuwe kansen en weet mensen mee te krijgen in je 
enthousiasme.

Overtuigende gesprekspartner
Je staat sterk in je schoenen en neemt een pro-actieve rol aan in het 
meenemen van je mede collega’s in de brede wereld van marketing.

Taal is zeg maar jouw ding
Je hebt een lekkere vlotte pen en je draait je hand er niet voor om om zelf 
teksten te schrijven en/ of met je collega’s mee te kijken naar geschreven 
artikelen en teksten.



▪ Een afwisselende en veelzijdige rol

▪ Ruime mogelijkheden voor eigen initiatieven 

▪ Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling

▪ Werken in een gedreven en inspirerend team gericht op 
innovatie op het gebied van leren en marketing

▪ Een salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring (€ 3.913 tot 
€ 5.373 per maand o.b.v. 40 uur)

▪ Mogelijkheid voor het volgen van opleidingen aan Nyenrode, 
passende secundaire arbeidsvoorwaarden en een goed pensioen

▪ Een fijne en moderne werkplek met een prachtig uitzicht op de 
24e etage van het WTC Den Haag

▪ De mogelijkheid om hybride te werken met een thuiswerk- en 
reiskostenvergoeding

▪ Een dienstverband van 32 - 40 uur

SPO-Nyenrode 
biedt jou

Wat is jouw 
achtergrond?

▪ Een afgeronde HBO opleiding in de richting van marketing en 
communicatie 

▪ Je brengt 5+ jaar marketingervaring mee. Bijvoorbeeld in de rol 
van allround marketeer of productmanager

▪ Je bent een conceptuele denker en hebt aantoonbare ervaring 
met offline en online campagnemanagement

▪ Je schakelt makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel 
niveau



SPO is onderdeel van Nyenrode Business Universiteit en dé 
opleider van de pensioensector. Een sector die volop in 
beweging is en staat voor drie grote transities: digitalisering, 
verduurzaming en de overgang naar een nieuw 
pensioenstelsel. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van 
verantwoordelijke bestuurders en pensioenprofessionals om 
die transities te leiden. Dat doen we met een allround 
dienstverlening en door het verzorgen van transformatief, 
wetenschappelijk en praktijkgericht onderwijs, 
gecombineerd met het realiseren van aantoonbare, 
maatschappelijke en wetenschappelijke impact. 

Dat vraagt om een sterk team van ambitieuze, gedreven 
professionals die optimaal met elkaar samenwerken. Naast 
onze vestiging in Breukelen heeft Nyenrode een vestiging 
aan de Keizersgracht in Amsterdam en in het WTC-Den 
Haag, het hart van beleidsbepalend Nederland. De vacature 
standplaats betreft locatie Den Haag. Omdat Marketing 
Nyenrode in Breukelen huisvest, zal met enige regelmaat een 
fysieke aanwezigheid in Breukelen gewenst worden.

Wie zijn wij?



Interesse of meer weten?

Neem contact op met Tom Smits via

e: t.smits@spo.nl

t: 070 – 427 66 55

SPO – Nyenrode Business Universiteit
WTC Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 90
2595 BR Den Haag
www.spo.nl


