
	  

Zeldzaam Mooi | Vossebeltweg 27 | 7431 AS Diepenveen | T:+31627139083 | info@zeldzaammooi.com  | 
www.zeldzaammooievents.com  |  

Field Marketeer 
 
Vandaag is een mooie dag om de evenementenbranche op z'n kop te 
zetten. Vind je ook niet? Wil jij graag aan de slag voor een zeldzaam 
mooie wereld? Kun jij mensen enthousiast maken en overtuigen met 
jouw flinke dosis positieve energie?  
 
Als Field Marketeer ga jij direct bijdragen aan onze missie, namelijk: 
bijzondere producten en merken met een bijzonder verhaal promoten 
voor en op evenementen, markten en festivals door heel Nederland, daar 
vertegenwoordigd je Zeldzaam Mooi. Zo heb je niet alleen een toffe 
bijbaan, maar verdien je ook vette karmapunten door maatschappelijk 
verantwoorde producten met respect voor mens, dier en natuur te 
promoten. Producten waar je trots op bent en achter staat.  
 
Werktijden en team 

• Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je werkt. Zo houd je nog genoeg tijd 
over voor andere dingen, zoals een studie of extra bijbaan.  

• Je werkt in een leuk team met gezellige collega's. Na werktijd op de 
evenementen, markten en festivals kun je altijd nog even blijven hangen 
voor een drankje bij de Zeldzaam Mooi Foodtruck. 

• Heb je het naar je zin en wil je je verder ontwikkelen? Geen probleem. 
Je krijgt genoeg kansen om van alles te doen en te leren tijdens toffe 
trainingen. Ook kun je goed doorgroeien in andere functies, zoals sales 
coach of zelfs eventmanager. 

 
Wat wij bieden: 

• Een mooi uurloon plus bonus. 
• Een toffe job bij een snelgroeiende scale-up, waar je veel kunt leren en 

als je verantwoordelijkheid neemt, krijg je die ook. 
• De ruimte om jezelf te ontwikkelen door verschillende trainingen die 

door Zeldzaam Mooi worden gegeven. 
• Een leuke werksfeer met gezellige collega's. 
• Legendarische borrels. 
• De kans om vette karmapunten te verdienen. 
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Wat wij vragen: 

• Je bent minimaal 1x per week beschikbaar. 
• Je bent overtuigend en zit vol positieve energie. 
• Je bent enthousiast. 
• Je bent energiek. 
• Je bent representatief. 
• Je hebt een zelfstandige werkhouding. 
• Je bent een echte doorzetter. 
• Hands-on mentaliteit 

Up for the challenge? Solliciteer vandaag nog! Mail naar Ilse van Haasen 
Nuesink: ilse@zeldzaammooi.com  
 

 


