
Over ons
Comeback sports is gericht op sportmErketing; wij
maken merken van sporters en MediaTribe richt zich op 
het positioneren en vermarkten van bedrijven in de
zakelijke dienstverlening. De twee labels vallen onder
het overkoepelende bedrijf Comeback Enterprise.
Wij hechten veel waarde aan verdieping en aandacht
voor de sporter en klant. Wij zijn een bedrijf waar
persoonlijke aandacht en plezier een belangrijk
kernwaarden zijn, omdat niemand gelukkig wordt van
alleen maar knoerthard werken. Work hard, play hard,
is dan ook onze werkcultuur!

Content marketeer (24-40 uur)
Ben jij geboren met een pen in jouw hand en creatieve 
hersenspinsels?

Dan ben jij wellicht de content marketeer die wij zoeken! 
Onze bedrijven maken dagelijks content voor onze eigen
kanalen en voor onze klanten en sporters. Als content
creator weet jij pakkende teksten te schrijven, heb jij
gevoel voor sexy content en weet jij de online trends al
eerder dan TikTok.

Jouw creatie

Wat verwachten wij?
Jij hebt HBO werk- en denkniveau met minimaal 1,5 a 
2 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Als content 
marketeer beschik jij over uitstekende commerciële en
communicatieve vaardigheden. Je gaat met 
enthousiasme voor het vak effectieve content maken, 
daarom heb jij ook affiniteit met het schrijven van 
artikelen, blogs en persberichten. Schrijfvaardigheden
zijn een must en vaardigheden met betrekking tot Adobe 
Cloud en content beheer apps zijn een pré. Daarnaast
heb jij kennis van de volgende Google-functies:
• Google Analytics
• Google Advertising
• SEO

Ben jij de content marketeer die wij zoeken? 
Stuur dan jouw CV en motivatie naar 
info@comebacksports.nl

Als content marketeer ben je binnen ons marketingteam
verantwoordelijk voor het bedenken, ontwikkelen en
analyseren van content. Je werkt nauw samen met de 
studio vol creatievelingen om die sexy content te
realiseren. Voor onze sporters en klanten kan jij je
verplaatsen in de ander en heb jij feeling met de content 
die het beste bij hen past.  Naast het ontwikkelen van
content ben jij op de hoogte van de trends die spelen in 
marketingland. Jij weet welke content razend populair en 
upcoming is en weet daarop in te spelen met onze 
kanalen en die van onze klanten.

Kernwaarden
• Plezier
• Gedreven
• Verrassend
• Onvervalst
• Persoonlijke  aandacht

Hobbies
• Tafeltennis
• Tafelvoetbal
• Vrijdagmiddag borrel

Socials
comebacksport
mediatribe_nl

Comeback sports
MediaTribe

www.comebacksports.nl
www.mediatribe.nl

Contact
info@comebacksports.nl
info@mediatribe.nl

+31 (0) 229 70 60 50

Nieuwe Steen 25
1625 HV Hoorn


