
 

 

 

 

Marketing Assistant 
Lisse / minimaal 8 uur / bijbaan voor langere tijd  
 
Ben jij die proactieve, enthousiaste medewerker die ons marketingteam komt ondersteunen? Vind je het 
een uitdaging om onze content te schrijven/maken en efficiënt te verwerken? Kun je goed uit de voeten 
met excel? Dan zoeken we jou! 
De afdeling Marketing houdt zich onder andere bezig met de vertaling van de collecties naar content, in de 
vorm van teksten en afbeeldingen, voor onze business to business klanten, het verzorgen van verpakkingen 
en collectieboeken en het promoten van onze merken en collecties. 
 
Wat ga je doen?  
Je biedt ondersteuning bij: 

 het schrijven van content voor de dessins uit onze collectie 

 het invoeren van deze content in (klantspecifieke) excelsheets 

 het maken van cross-sell lijsten voor online klanten 

 het controleren van aanwezig fotomateriaal op kleur, naamgeving en compleetheid 

 Ondersteunen bij diverse voorkomende werkzaamheden op de afdeling zoals samples 
verzamelen/versturen, beelden verzamelen voor klanten, artwork controles, meehelpen bij de 
fotografie. 

 
Je werkt nauw samen met collega’s op de marketingafdeling en de ontwerpstudio en rapporteert aan de 
marketing manager. 
 
Je profiel  
Voor deze functie zoeken wij een kandidaat die aan het volgende profiel voldoet:  

 minimaal HBO niveau, bij voorkeur een marketinggerichte opleiding 

 je hebt een goede beheersing van Excel en kunt omgaan met een productinformatiesysteem 

 je hebt een klantgerichte instelling  

 je bent zeer nauwkeurig, geordend en administratief goed onderlegd 

 je bent een echte teamplayer 

 je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

 uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 je hebt passie voor fashion & interieur 
  
Wat bieden wij?  

- Salaris op basis van de cao Vakraad Mitt  

- Reiskostenvergoeding  

- Uitdagende functie 

- Vakantiedagen  

 
 
 



 

 

Bedding House is een familiebedrijf dat al ruim 40 jaar actief is in de slaaptextielbranche. Wij ontwerpen en 
distribueren bed- en badtextiel en voeren bekende consumentenmerken als Beddinghouse,  KAAT 
Amsterdam, Pip Studio, Kardol, Ariadne@Home , vtwonen en Rivièra Maison.  
 
Bedding House levert haar producten aan (woon)warenhuizen,  linnenshops en slaapkamerspeciaalzaken en 
online retailers, in de Benelux en meer dan 20 andere landen.  
Bedding House wil voor haar klanten een totaalleverancier zijn op het gebied van slaaptextiel. Klanten 
kiezen voor Bedding House vanwege haar sterke commerciële en vernieuwende concepten en haar 
klantgerichtheid. Bedding House streeft ernaar om haar klanten compleet te ontzorgen. Tot onze 
klantenkring behoren gerenommeerde retailers (zoals De Bijenkorf, Wehkamp, Beter Bed en Swiss Sense).  
 
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV en motivatie kun je richten aan:  Afdeling HR, e-mail: 
solliciteren@beddinghouse.com, Vennestraat 8, 2161 LE Lisse. 
 
 
Indien je vragen hebt over de functie dan kun je via e-mail contact opnemen met Annet Nool, marketing 
manager via annet.nool@beddinghouse.com   

   
 

 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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