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Job Title: Marketing Project Manager 

Job ID:  S255 

Company: Quoratio Groep 

Location: Bunnik 

Industry: Financiële Diensten / Detachering  

Job Type: Full-time 

 

Functie: 

(Senior) Marketing Project Manager is verantwoordelijk voor alle marketingprojecten vanuit de labels & 

business units en het contact met het corporate marketingteam. Quoratio Groep is een mensgerichte 

organisatie die sterk in ontwikkeling is en waar op marketing vlak momenteel enorm geïnvesteerd wordt. 

Er is sprake van een transitie met grote en ingrijpende trajecten. Marketing is data-driven. Jij gaat in deze 

(voor de organisatie) nieuwe functie een doorslaggevende rol leveren. Jij weet als geen ander hoe je de 

relatie met de interne klant kan onderhouden en versterken. Je denkt mee over strategie en denkt 

proactief na over nieuwe kansen om klanten en kandidaten te binden. Deze vertaal je naar concrete 

campagnes. Zo zorg je voor een duidelijke intake, heldere briefing, doordacht plan van aanpak en een 

waterdichte planning. Vervolgens begeleid jij het project van begin tot eind. Jij helpt doelstellingen 

behalen en verwachtingen overtreffen. Dat doe je natuurlijk niet alleen. Je wordt onderdeel van het 

marketingteam dat bestaat uit 8 personen. Je werkt nauw samen met de Performance Marketeer en de 

Content Marketeers. 

 

Opdrachtgever: 

Quoratio Groep. Een mensgerichte organisatie met prachtige waarden. Een werkgever die borg staat voor 

mooie afwisselende opdrachten bij aansprekende opdrachtgevers. Een organisatie die haar medewerkers 

laat groeien en genieten, professioneel en persoonlijk.  Meer dan 100 verschillende trainingen op de 

Campus, 25 sociale events per jaar zorgen voor fun en verbinding. Quoratio Groep: detachering van 

vakprofessionals. Ruim 700 collega’s (gemiddelde leeftijd 27 jaar) zijn specialist binnen complexe 

administratieve domeinen: HR Process & Payroll, Healthcare,  Finance & Control, Sociaal Domein & 

Uitkeringen en Pensioenen. Quoratio Groep optimaliseert processen voor opdrachtgevers, zorgt dat men 

meer haalt uit systemen en helpt mensen effectiever te werken. De kracht van het succes zit in deze 

combinatie van diepgaande kennis van het vakgebied, van administratieve processen, van systemen en 

technologie zoals Robotic Process Automation. Quoratio Groep gaat verder. Het doel: bedrijven helpen 

naar Zero Admin! 

 

Bijzondere arbeidvoorwaarden: 

20% van je tijd mag je aan persoonlijke ontwikkeling besteden. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Functie-eisen: 

HBO (bij voorkeur (Digital) Marketing of Communicatie)  

3 jaar ervaring in een vergelijkbare rol 

Strategisch en communicatief sterk 

Goede planner met abstractieniveau, analyse en overzicht 

Business driven, pro-actief, pragmatisch 

Vloeiende beheersing Nederlands en Engels 

 

Reageer DIRECT, mét cv 

Wij ronden deze procedure binnen 4-6 weken af 

 

Contact:  Stefan van der Valk 

 s.vandervalk@sterlingholmes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


