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MARKETEER
FULLTIME
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste marketeer die ons nieuwe entertainmentbedrijf in de gaming en esports branche 
verder helpt groeien!

Ons team heeft jarenlange ervaring opgedaan in de evenementenbranche waaronder de organisatie van grootschalige 
festivals als WiSH Outdoor, WiSH Outdoor Mexico en Villa Ananas. Daarnaast organiseren we talloze corporate events voor 
onder andere Coolblue, Bavaria en Picnic. Naast het organiseren van deze prachtige evenementen zijn wij druk bezig met 
het bouwen van een nieuw team voor onze nieuwe start-up in de gaming en esport wereld.

Je zal aan de basis staan van een snelgroeiende start-up, bestaande uit een klein, maar passievol team die samen met 
jou “The Agency” op de kaart gaan zetten. Je bent één van de kartrekkers op het gebied van marketing, communicatie en 
content creatie om samen met ons van deze start-up een grandioos succes te maken! 

WAT WE ZOEKEN:

Als marketeer bij The Agency krijg je de unieke kans om mee te bouwen aan een nieuwe esports en gaming-startup met 
wereldwijde ambities. Hierbij zal jij onze merkpropositie, storytelling content en partner campagnes met de wereld delen. 
De werkzaamheden zijn divers en uniek om zo samen met ons een prachtige basis te leggen voor een groots bedrijf.

Je bent onderdeel van een jonge groep ambitieuze social-media experts en brand- en content creators. Jouw uitvoering, 
tactische en strategische aanpak zet het team op de kaart. Soms is dat door iemand de ruimte te bieden of kennis en 
ervaring te delen om de marketing ook echt te laten slagen. Als nieuwe speler breng jij het overwicht aan tafel en help je 
ieder teamlid om zijn potentieel maximaal te benutten.

Je speelt een essentiële rol in het creëren en uitvoeren van geïntegreerde marketingcampagnes die ons merk, onze partners 
en producten tot leven brengen. Je helpt de marktpositie van The Agency te verstevigen als het ultieme competitieve 
gaming lifestyle merk. Je weet intuïtief hoe je onze bestaande fans en partners tevreden kunt stellen, en een steeds groter 
publiek kunt aantrekken om zich met ons merk, creators en onze evenementen bezig te houden.

Vanzelfsprekend hou jij van werken met targets en jouw visie hierop heeft een grote rol in het bepalen van de KPI’s. Je 
helpt de organisatie en het (marketing)team om nog resultaatgerichter te werk te gaan. Met een goed begrip van gaming 
en esports en de jeugdcultuur, houd je toezicht op campagnes die op authentieke wijze de miljoenen gamers wereldwijd 
aanspreken en zorgen voor groei.

LOCATIE:

The Agency HQ – Beek en Donk, The Netherlands.



YOUR MISSION:

• Een actieve rol vervullen in de uitvoering als de sturing van de processen. 

• Een ijzersterk marketingteam te bouwen door te leiden, motiveren en coachen. 

• Het dienen als een dagelijks aanspreekpunt en sparringpartner voor alle The Agency gerelateerde 
marketingprojecten- en producten. 

• Strategieën ontwikkelen op basis van onderzoek en data om het bereik en fanbase van The Agency 
op een wereldwijde schaal te laten groeien. 

• Bedenken, realiseren en meten van de The Agency partneractiviteiten- en campagnes. 

• Het uitvoeren van managementactiviteiten zoals het overzien van budgetten en planningen, 
kwaliteitsbewaking, opstellen van doelen/KPI’s en regelmatig rapporteren van de resultaten/KPI’s. 

• Het creëren van nieuwe (marketing)inzichten voor de partners en het marketingteam. 

• Het optimaliseren van de marketingprocessen door het implementeren van nieuwe tools. 

• Het aangaan, coördineren en bevorderen van samenwerkingen met influencers, ambassadeurs, 
streamers en content platformen. 

• Brand creator(s) voorzien van duidelijke briefings voor de creatie van campagnemiddelen en indien 
nodig het werk uitbesteden aan freelancers. 

• Het bevorderen van interactie met onze community en het streven naar het creëren van inzicht 
van het sentiment en trends onder de fans. 

• CRM/productmarketing initiatieven helpen bedenken en uitvoeren. 

• Leidinggeven aan het analyseren van de content/posts en ervoor zorgen dat de inzichten mee 
worden genomen in de toekomstige planning. 

• Ondersteuning bieden om een continue stroom aan diverse doelgerichte activiteiten te generen 
om de impact, interactie en fanbase van The Agency en zijn partnercampagnes te vergroten.  

MUST HAVES: 

• HBO werk- en denkniveau. 

• Perfect in woord en schrift, zowel Nederlands als Engels.  

• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als marketingmanager of overtuig ons simpelweg waarom jij 
geschikt bent voor dit avontuur. 

• Een sterk strategisch vermogen, analytische vaardigheden en een voorliefde voor actie (hands-on 
mentaliteit). 

• Ervaring met social-media, influencers, online marketing, e-mail marketing, campagnes en PR. 

• Assertief, innovatief en een creatieve mindset. 

• Affiniteit met gaming en esports. 

• Data gestuurd, begrijpt het verband tussen marketinginputs en prestatieoutputs. 

• Georganiseerd en een sterke visie. 

• In potentie leidinggevende en coachende capaciteiten. 

• Inzicht in jongerencultuur en trends in mediaconsumptie. 

NICE TO HAVES: 

• Ervaring in het opbouwen van merken, sport, en/of entertainment marketing. 

• Ervaring in het samenwerken met de esportcommunity, merken of teams. 

• Ervaring in creatieve marketing. 

• Ervaring in het uitvoeren van marketingactiviteiten in meerdere internationale markten. 

• Track-record van memorabele marketing activaties voor een jongeren-gerichte merk(en). 

WE OFFER: 

• Marktconform salaris.

• Een fijne werkplek bij een snelgroeiende esports startup van Nederland.

• Laptop van de zaak.

• Reiskostenvergoeding.

• Tickets voor festivals en evenementen. 



READY TO JOIN?
Maak ons nieuwsgierig met jouw motivatiebrief en CV. Stuur deze uiterlijk voor 

28 oktober 2022 op naar jeroen@theagency.gg en wie weet nodigen we je uit op ons 
kantoor in Beek en Donk voor een kop koffie. 


