
Functieomschrijving 

Vacature Marketing manager (0,8 - 1 FTE) 

Je kan er niet meer omheen, interieur is HOT & HAPPENING. Op social 
media, tv, in magazines, de aantrekkingskracht voor de interieurbranche is 
here to stay! Natuurlijk wil jij daar als (aanstormend) marketing talent je 
stempel op drukken! Dat kan bij BRINKER!  

Over ons 
 
Brinker Carpets in Huissen is dé toonaangevende internationale leverancier met 
een zeer breed assortiment in Home Fashion. Onze Core business is het 
ontwerpen en verkopen van vloerkleden en daarnaast  hebben wij 
gerenommeerde merken in kleinmeubelen en accessoires. Wij zijn continue 
bezig om een collectie te verzorgen die commercieel en op de trend is. Wij 
houden kantoor in Huissen en hebben een permanente showroom in De 
Woonindustrie in Nieuwegein waar het hele jaar door onze collecties te zien zijn 
en twee keer per jaar een Vakbeurs georganiseerd wordt. Door het vertrek van 
onze huidige Marketing manager zoeken wij nu een nieuwe collega.  

Wat zijn je werkzaamheden? 

In de functie van Marketing manager krijg je binnen Brinker veel vrijheid om de 
afdeling verder vorm te geven. Jij bent verantwoordelijk voor het naar een 
hoger niveau tillen van onze merken on- en offline. Dit doe je o.a. samen met de 
medewerker Marketing en de Commercieel Manager en je werkt nauw samen 
met gespecialiseerde partijen.  

Het doen van marketing onderzoek en het schrijven van een marketingplan 
samen met je team (marketing medewerker en stagiair) is voor jou bekend 
terrein. Jij richt je op alle marketingactiviteiten rondom onze merken. Hierin ben 
je grondig en volledig en vertaal je de (merk)strategie naar gerichte marketing 
en communicatie activiteiten, promoties, POS materiaal en gefundeerde ideeën.  

Werkzaamheden zoals het organiseren van beurzen, lanceren van 
vernieuwingen binnen de vier collecties, lanceren van nieuwe trendy Home 
Fashion Labels, catalogi, shop in shops etc. weet jij met jouw 
projectmanagement skills en hands-on mentaliteit elke keer weer tot een succes 
te brengen.  

Ben jij het (aanstormende) talent waar wij naar op zoek zijn? Check even of je 
aan onderstaande functie-eisen voldoet en reageer zo snel mogelijk! Wij willen 



graag bouwen aan onze organisatie en hebben jou nodig voor onze verdere 
groei.  

Wie zoeken wij? 

• Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding (richting marketing).  
• Je hebt minimaal twee jaar werkervaring in een soortgelijke functie, 

leidinggevende ervaring is een pre. 
• Het liefst heb je die ervaring opgedaan bij een MKB-organisatie, zodat je 

de dynamiek die dat met zich meebrengt goed kent.  
• Jouw affiniteit met de (home fashion) branche is een grote pre; 
• Je bent een aanpakker, verbinder, scherp en je hebt een positieve 

mindset. 
• Je hebt ervaring in het ontwikkelen en implementeren van een (off- en 

online) marketingstrategie; jaarplanning en een marketing kalender; 
• Je bent tekstueel sterk en creatief; 
• Je hebt ervaring met het managen van projecten;  
• Je hebt een enthousiaste persoonlijkheid die stevig in haar/zijn schoenen 

staat en snapt wat er nodig is om samen een merk te bouwen.  
• Onze nieuwe Marketing manager wil zich voor een langere tijd aan 

Brinker Carpets binden, zodat we samen onze groeiambities kunnen 
doormaken. 

Wat bieden wij? 

• Vertrouwen, vrijheid en uitdagende onderwerpen. 
• We werken in een mooi gestyled kantoor. 
• Een salaris van € 3.250,-- tot € 5.000,-- bruto per maand (bij fulltime, 38 

uur). 
• Wij vallen onder de CAO Groothandel in Textielgoederen en aanverwante 

artikelen.  
• Reiskostenvergoeding. 
• Pensioenregeling, 1/3e  werknemer, 2/3e  werkgever. 
• 25 vakantiedagen (bij fulltime). 
• Scholingsbudget naar behoefte. 
• Werktijden tussen 9.00 en 17.30, maar je mag ook eerder starten. 
• Af en toe kun je thuiswerken. 
• We halen soms lekkere broodjes voor het hele team en we hebben een 

maandelijkse vrijdagmiddagborrel. 
• Startdatum: zo snel als het voor jou mogelijk is. 

 



De procedure 

Heb je interesse in de baan als Marketing manager? Super! De vacature staat 
open tot en met zondag 11 december 2022. Je kunt jouw sollicitatie sturen naar 
hr@brinkercarpets.nl. Als we een interessante match zien, nemen we contact 
met je op om een videobelafspraak in te plannen. We kunnen elkaar dan alvast 
wat eerste vragen stellen. Indien wij beiden enthousiast zijn, plannen we een 
sollicitatiegesprek met je in. Het eerste gesprek is met Michael Bonouvrie 
(commercieel manager) en Lisa Nellestijn (HR manager). Bij een goede klik ga je 
door naar de volgende ronde. Het tweede gesprek is nog niet in kannen en 
kruiken, maar we beloven je dat we je goed zullen voorbereiden. We zien je 
sollicitatie graag verschijnen. Je bent van harte welkom! 

 


