
Blom Interieurs is een no-nonsense familiebedrijf dat nationaal en internationaal opereert. We ontwerpen en verzorgen projectinrichtingen in de 
hotellerie, short stay, recreatie, studentenhuisvesting en zorg. Onze ontwerpers verstaan de kunst een woonkamer, restaurant of een gezamen-
lijke ruimte zo te ontwerpen dat alles op zijn plek valt, zowel functionaliteit als sfeer. Een eigen logistiek team zorgt voor de complete inrichting 
en turn-key oplevering. Kortom: de projectinrichtingsbranche is een markt waar Blom Interieurs zich met veel plezier op begeeft. Vele opdracht-
gevers hebben op hun beurt al plezier beleefd aan de creatieve en deskundige blik van Blom. Ter uitbreiding van ons marketingteam zijn wij op 
korte termijn op zoek naar een:

FULLTIME MEDEWERKER MARKETING & COMMUNICATIE
Wat ga je doen?  

• Het in kaart brengen van wensen en behoeften van onze diverse branches
• Ontwikkelen, implementeren en evalueren van het marketingplan
• Online- en offline campagnes bedenken, initiëren, implementeren en optimaliseren
• Actief volgen van trends en ontwikkelingen in de markt
• Beheren van onze socials
• Verbeteren en aanvullen van zowel de huisstijl als de inhoud van onze website
• Intensief samenwerken met ons reclamebureau, videobureau en fotograaf 

om zo de kwaliteit van onze content hierin te waarborgen
• Zorgdragen voor de algehele  interne en externe communicatie
• Het verwezenlijken van diverse visuals
• Het initiëren en organiseren van relatiedagen en beurzen 

JIJ: 

• Hebt een afgeronde HBO opleiding in Marketing en/of Communicatie
• Bent een creatieve alleskunner met een sociale antenne
• Ziet kansen in de markt en weet dit zonder twijfel te vertalen naar creatieve content
• Hebt oog voor detail en kwaliteit in beeld en copy. 

Want jij weet: net dat éne woord kan het verschil maken
• Bent een zelfstandige werker
• Hebt een analytisch en strategisch inzicht
• Vindt het leuk in een creatief en jong team te werken
• Kan goed omgaan met druk en deadlines
• Bent helemaal thuis in InDesign, Photoshop & Wordpress
• Hebt commercieel inzicht en een echte hands-on mentaliteit
• Hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschift

BEN JIJ DE MARKETING & COMMUNICATIEBAAS
DIE WIJ ZOEKEN?

Als bovengenoemde functie jou 
op het lijf geschreven is, 

dan nodigen wij
je uit om je sollicitatiebrief, 

voorzien van je C.V., 
te sturen naar:

Blom Interieurs
T.a.v. Nicole Helmans

Postbus 295
8600 AG SNEEK

mail: n.helmans@blominterieurs.nl

0515 334 100 | blom interieurs| Postbus 295 | 8600 AG Sneek| www.blominterieurs.nl

Graag meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Nicole Helmans via onderstaande contactgegevens:
Get to know us

Wij bieden jou: een superleuke job in een dynamische werkomgeving én een plek-
je in ons enthousiaste en gedreven team binnen een no-nonsense bedrijf, waar de 
lijnen kort zijn en alle kans wordt geboden voor eigen inbreng en ontwikkeling.


