
Blom richt in: vakantiehuizen, hotels & horeca, studentenkamers en zorghuisvesting. 
Gepassioneerd bedenken wij slimme inrichtingen, produceren we meubels en realiseren wij de 
mooiste interieurs. Onze ontwerpers verstaan de kunst om een woonkamer, restaurant of een 
gezamenlijke ruimte zo te ontwerpen dat alles op zijn plek valt, zowel functionaliteit als sfeer. 
Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: aangenaam verrassen!

Ben jij een creatieve alleskunner en lijkt het je leuk om toffe content te maken? Dan zijn wij 
waarschijnlijk een goede match!
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Jij
• Hebt een HBO opleiding in Marketing en/of Communicatie afgerond;
• Hebt een vlotte pen;
• Vindt het leuk om in een creatief en jong team te werken;
• Bent thuis in InDesign, Photoshop & Wordpress;
• Hebt een analytisch en strategisch inzicht;
• Hebt commercieel inzicht en een echte hands-on mentaliteit;
• Hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

wat ga je doen?
Jij creëert content voor alle offline en online kanalen. Je bedenkt 
en beheert de social media kalender en plaatst met regelmaat 
kwalitatief goede updates op de website. Kortom, je zorgt dat 
alle mooie projecten van Blom Interieurs goed gezien en gelezen 
worden!

• Ontwikkelen, implementeren en evalueren van het marketingplan;
• Campagnes bedenken, initiëren, implementeren;
• Verbeteren en aanvullen van de huisstijl en inhoud van de website;

• Samenwerken met ons reclamebureau, videobureau en fotograaf;
• Zorgdragen voor de algehele interne en externe communicatie;
• Het verwezenlijken van diverse visuals;
• Het initiëren en organiseren van relatiedagen en beurzen.

Wat bieden wij?
Een superleuke job in een dynamische werkomgeving én werken in 
een enthousiast en gedreven team binnen een no-nonsense bedrijf, 
waar de lijnen kort zijn en alle kans wordt geboden voor eigen 
inbreng en ontwikkeling.

Loop jij over van enthousiasme? Wacht dan niet langer en solliciteer 
nu! 

Blom Interieurs
T.a.v. Remy Nieuwhof
Postbus 295
8600 AG SNEEK

Of per email: r.nieuwhof@blominterieurs.nl

Wil je meer informatie over Blom Interieurs? Of ben 
je nieuwsgierig geworden naar onze organisatie? 
Scan dan de QR- code om de vacature video te 
bekijken of ga naar:

www.blominterieurs.nl

Wij zoeken op korte termijn een enthousiaste: 

JUNIOR MARKETEER


