
Ons hoofdkantoor, gevestigd in Lelystad, is dé hotspot van onze organisatie. Met ruim 100 
enthousiaste collega’s werken we al sinds 1991 aan vooruitstrevende collecties die stijlbewuste 
moeders ondersteunen in “Their path to new life”. In deze groeiende organisatie staat ons sterke 
merkportfolio centraal. Wij bundelen de krachten door het delen van onze technologische kennis, 
weloverwogen keuzes in stijl en passie voor mode op het gebied van zwangerschapskleding, 
babykleding, kinderkleding en baby goods. Met als doel een waardevolle relatie opbouwen met onze 
klant waarbij we haar zelfvertrouwen geven door zorg, comfort en kwaliteit te bieden tijdens haar 
zwangerschap en moederschap.   
 
In deze inspirerende organisatie ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit en uitdaging. 
Niet alleen zodat jij het beste uit jezelf kunt halen, maar ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat we 
op deze manier ook het beste kunnen bieden aan onze klant. Wil jij werken voor gave merken als 
Noppies, Supermom, Esprit for mums? Solliciteer dan nu en durf te laten zien wat jouw drijfveer is 
om je passie en expertise te delen met - wie weet wel - je toekomstige collega’s! 

 
Voor onze Marketing afdeling zoeken wij een collega:  

 

CRM Marketeer 
  

(Lelystad, deels thuiswerken, minimaal 32 uur per week)  
 

 

Omschrijving:  
Onze CRM marketeer is verantwoordelijk voor het creëren van blije tevreden klanten en nog liever 
het creëren van fans, kent de doelgroepen van onze merken en is zeer gedreven om de loyaliteit en 
blijheid van onze klanten te vergroten resulterend in het vergroten van retentie, participatie en 
herhaalbezoek(en) van klanten. De CRM marketeer draagt bij aan de CRM strategie voor onze 
merken en heeft volop ideeën om de personalisatie, de customer journeys en klantenprogramma’s 
te ontwikkelen die het bedrijf verder gaan helpen. Werkzaamheden die bij de functie horen zijn:  

• Mede verantwoordelijk voor de bepaling en executie van de CRM strategie; 

• analyseren van gebruikers- en marktdata (Big data) met als doel inzicht te krijgen in de 
gebruikersgroepen (customer journey) en hiervoor juiste programma’s ontwikkelen en 
uitvoeren;  

• ontwikkelen van een jaarplan voor alle activiteiten (zowel online als offline) gericht op de 
gebruikersgroepen van onze producten;.  

• het continu testen, ontwikkelen en inrichten van CRM en het Consumer programma 
alsmede het uitvoeren van gerelateerde werkzaamheden; 

• fungeren als dé specialist en sparringpartner voor interne stakeholders, bureaus en 
leveranciers als het gaat om CRM;  

• nauw samenwerken met andere disciplines zoals E-Commerce, Retail en Wholesale; 

• goed plannen en organiseren van meerdere activiteiten tegelijkertijd en deze uitvoeren; 

• omgaan met de druk(te) en hectiek van deadlines en verschillende interne belangen; 

• gevraagd en ongevraagd adviseren en ideeën aandragen ten aanzien van CRM en 
consumer intelligence om onze merken verder te laten groeien; 

• mede zorgdragen voor een verdere professionaliseringsslag van de NINE&Co. brands. 

Profiel: 
De CRM marketeer die wij zoeken is iemand die bekend is met consumer marketing, analytisch, 
communicatief vaardig en resultaatgericht is. Iemand die innovatief en vernieuwend is, zelfstandig 



kan werken, alert en nauwkeurig is, goed prioriteiten weet te stellen en besluitvaardig is, behorend 
bij de dynamiek van een groeiend bedrijf. Verder vragen wij: 

• Minimaal een Marketing & Communicatie of Bedrijfskunde opleiding op HBO niveau; 

• minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring; 

• ervaring met consumer marketing; 

• kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
 
Wat bieden wij: 

• Een baan met uitdaging en verantwoordelijkheid in een groeiende, jonge en dynamische 
omgeving waarin je jezelf op persoonlijk- en werkniveau  verder kan gaan ontwikkelen; 

• een laptop en extra beeldscherm om goed thuis en/of hybride werken mogelijk te maken; 

• thuiswerkmogelijkheid voor 2 werkdagen in de week; 

• een marktconform salaris secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling en 
reiskostenvergoeding; 

• 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband;  

• toegang tot een e-learning van GoodHabitz met ruim 100 trainingen en masterclasses; 

• als eerste toegang tot de Sample Sales van de merken Noppies, Supermom, Esprit for mums 
en personeelskorting op nieuwe collecties; 

• mogelijkheid voor deelname aan onder andere Lease a Bike en Bedrijfsfitness. 
 
Interesse?  
Wil jij ons komen versterken? Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatie met CV naar de afdeling HR, 
bij voorkeur per e-mail naar sollicitaties@nineandco.com. Heb je vragen? Neem dan contact op met 
de HR afdeling. Wij beantwoorden je vragen graag. 
 
Nine&Co  
Poseidonweg 17 
8239 DK Lelystad 
T: 0320 - 295600 
E: sollicitaties@nineandco.com 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
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