
 

 

Marketing onderzoeker gezocht 

Functiebeschrijving 

Wij zoeken een marketing onderzoeker en jij zoekt een interessant project als tijdelijke baan. 

 

Het gaat om 2 loopbaanproducten, gericht op de B2B markt. De opdracht: sluit de huidige 

marketingpropositie aan bij onze doelgroepen? In korte tijd onderzoek je bij de doelgroep(en) hoe ze de 

producten zien, of het inspeelt op behoeften van hen en of ze het wel/niet zouden aanschaffen. Zo niet, 

wat moet er veranderd worden aan de marketingmix? Onze inschatting is dat dit project zo'n 50 uur van je 

tijd in beslag neemt, verdeeld over 6 à 7 weken. 

 

Wat heb je in huis?  

Je kunt zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren: vraag- en doelstelling formuleren, interviews 

afnemen, data analyseren, concreet en duidelijk rapporteren en advies geven. Je bent thuis in marketing, je 

kunt je goed inleven in de doelgroepen, je onderscheidt hoofd- en bijzaken. Gewenste vaardigheden, 

deskundigheid en achtergrond: 

 HBO/WO-achtergrond met specialisatie in marketing 

 Snelheid, enthousiasme, daadkracht en zelfstandigheid 

 Het is een voordeel als je kennis hebt van HR/coaching en vitaliteit van medewerkers 

 

 

Over Carrièrepoort 

Carrièrepoort is een energiek loopbaan- en adviesbureau met als missie het meetbaar vitaliseren van 

organisaties en hun medewerkers. Dat zorgt voor meer energieke medewerkers, een klantgerichte cultuur, 

het behalen van de organisatiedoelen en soepel lopende structuren. Directies en HR-management zijn 

onze aanspreekpunten. Wij ondersteunen hen om de organisatie en medewerkers weer te laten floreren 

op elk vlak!  

 

 

Wie zijn wij? 

Ons DNA is te omschrijven als mensgericht en succesvol. We werken vanuit een integrale visie op vitaliteit 

en werkplezier van medewerkers. Onze netwerkorganisatie is in het centrum van Rotterdam; landelijk 

werken we samen met 15 ZZP-ers. Denk dan aan loopbaancoaches, adviseurs, vitaliteitscoaches, personal 

trainers en creatieve coaches. We groeien gestaag door kwaliteit en een gezonde commerciële inslag. 

 

 

Wat bieden wij je? 

Wij vergoeden je graag in lijn met onze visie op vitaliteit. Wij bieden je een vaste vergoeding van € 400,- 

voor jouw inzet, je onderzoek en voor je advies. Daarnaast krijg je een integraal en intensief traject met 

gratis Personal Training (26x 1/2 uur, ter waarde van ruim € 1.000,-), 3 coachingsgesprekken (twv € 600,-) en  

een CV of persoonlijke brochure opgemaakt door een graphic designer (twv € 400,-). Je werkt afwisselend 

thuis en op kantoor. Natuurlijk worden je reiskosten en andere onkosten ook vergoed. 

 

 

Enthousiast? 

Stuur vòòr 1 augustus een korte, pakkende motivatiebrief en je CV naar johan.eekma@carrierepoort.nl 

o.v.v. “Vacature marketing onderzoeker”. Voor vragen kun je altijd een mail/whatsapp sturen naar Johan 

Eekma (directeur) op nummer 06-34502088. 

 


