
Vacature

matrixmembers.nlmatrixfitness.nl

Als Marketing Assistent ben je verantwoordelijk voor tal van ondersteunende zaken voor ons 
Marketing Team. Dus wil je jouw marketing- en communicatietalent inzetten voor een ijzersterk merk in 
de fitnessbranche? Lees dan snel verder!

Marketing Assistent (24-32 uur)

Wie is Matrix Fitness? 
Wij zijn Matrix Fitness, de grootste fabrikant van professionele fitness-toestellen in Nederland. Onze toestellen staan bij fitnesscentra, 
sportscholen, fysiotherapeuten, onderwijsinstellingen, hotels en topsport accommodaties.
We werken ons elke dag in het zweet voor het beste resultaat voor de bedrijven die hun fitnessfaciliteiten aan ons toevertrouwen. Daarbij 
mikken we op kwaliteit, service, productontwikkeling, innovatie en klantgerichtheid. We doen méér dan alleen top notch toestellen leveren. 
We helpen klanten met de inrichting, financiële vraagstukken en marketingmogelijkheden.
Onze oorsprong ligt in Taiwan, ons kantoor staat in Houten. We horen bij het familiebedrijf Johnson Health Tech dat sinds 1975 fitness-
toestellen fabriceert. 

Jouw sportieve uitdaging:
Je ondersteunt als Marketing Assistent bij in- en externe marketingcommunicatieactiviteiten, zowel offline als online. Je rapporteert aan 
de Marketing Director. Als Marketing Assistant houd je het (online) nieuws rondom fitness, gezondheid, etc. in de gaten en communiceer 
je dit naar het team. We vragen je de E-mailboxen van onze Marketingafdeling te bewaken en ons klantenbestand up-to-date te houden in 
CRM, zodat onze nieuwsbrieven en mailings bij de juiste persoon op de juiste plek belanden. Je schrijft teksten voor nieuwsbrieven, web-
sites, mailings en ondersteunt bij het verzorgen van advertenties en redactionele artikelen. In deze rol help je evenementen en beurzen te 
organiseren, net als de zakelijke trips die we met enige regelmaat met onze relaties maken. Ook kun je coördinerende taken verwachten 
wat onze sponsoractiviteiten betreft. Je voldoet aan verzoeken van accountmanagers om beeldmateriaal/brochures voor klanten en der-
gelijke. Ook speel je een rol bij het verzorgen van ons drukwerk, relatiegeschenken, give-aways, beurs- en promotiemateriaal.
Kortom, een uitdagende en afwisselende baan!

Wij bieden: 
• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket
• Vrijheid en verantwoordelijkheid, de basis 

van onze Matrix Mentality!
• Een baan bij de leukste en snelst groeiende 

fitnessorganisatie van de Benelux

• De juiste middelen om je functie uitstekend uit te kunnen oefenen
• Gratis fitnessfaciliteiten
• Een inspirerend en enthousiast team
• Veel ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën 

Wij zoeken een kandidaat met: 
• Een afgeronde HBO/WO opleiding (Marketing of 

Communicatie) in de sport/fitness branche
• Maximaal 2 jaar relevante werkervaring
• Een dienstverlenende instelling, zowel 

naar collega’s als naar klanten toe

• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Een oplossingsgerichte manier van denken en 

een sterk organisatorisch vermogen
• De mentaliteit van een topsporter, je gaat ervoor! 

Ben je enthousiast? 
Ben jij een spontane, enthousiaste doorzetter die topresultaten in het vizier houdt en voor collega’s door het vuur gaat? Sta je te popelen 
om jouw talenten los te laten in een internationale, dynamische omgeving, waar geen dag hetzelfde is? Dan nodigen we je van harte uit 
om te solliciteren! Vertel waarom je graag voor Matrix Fitness komt werken en overtuig ons ervan dat jij de beste kandidaat voor deze 
functie bent.
We zien jouw motivatiebrief en CV graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 december 2018, tegemoet via hrm@matrixfitness.nl.  
Voor vragen omtrent je sollicitatie, neem contact op met Kitty Staal (Talent Acquisition Specialist): +31 (0)30 24 45 435.

A C Q U I S I T I E  N A A R  A A N L E I D I N G  V A N  D E Z E  V A C A T U R E  W O R D T  N I E T  O P  P R I J S  G E S T E L D

Matrix Fitness
Meer weten over Matrix Fitness, de dochteronderneming van het internationale Johnson Health Tech. gevestigd 
in Taiwan? Bekijk dan onze websites:


