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Laten we ons even voorstellen. 
 
LUME Traveler, aangenaam! We houden van kwaliteit en design. 
In onze modellen gebruiken we alleen de beste materialen en komen we met toepassingen 
die nog niet bedacht zijn. Concessies doen we daarbij niet.  
 
Het resultaat is de LUME Traveler; de hotelsuite op wielen die zich niet in een categorie laat 
vangen. 
 
Als start up hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt om de LUME Travelers te 
perfectioneren. En iedereen vindt ze geweldig. Nu zoeken we jou om dat verder te vertellen. 
 
 
Waarom we jou graag willen ontmoeten. 
 
Je bent een energieke, spontane persoonlijkheid. Na het behalen van je hbo diploma heb je 
enkele jaren marketingervaring opgedaan en nu is het tijd om op eigen benen te staan. 
Gebaande paden zijn niet voor jou. Je zoekt liever je eigen weg. In je werk wil je doen waar je 
goed in bent en je wilt van betekenis zijn door de wereld een beetje mooier te maken.  
 
Als allround marketeer ga je partnerships aan met andere relevante topmerken. Je legt soepel 
contact met redacties van magazines en productiemaatschappijen. Een paar keer per jaar 
steel je de show op vakbeurzen. Je weet als geen ander hoe we onze website verder 
optimaliseren. En uiteraard zorgen jouw campagnes ervoor dat de klantvraag snel op gang 
komt. 
 
Buiten werktijd trek je er op uit. De wereld ligt binnen handbereik. Zo wissel je je tentje en 
slaapzak aan het strand graag af met een comfortabel bed aan de skipiste. Dat je van die 
reizen de mooiste tekst- en beeldverslagen maakt is alom bekend bij je vrienden. Je 
inspireert! 
 
 
Als het klikt, hebben we veel te doen voor je 
 
Bij LUME Traveler krijg je de vrijheid en verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren 
van onze marketingplannen en campagnes. Jouw brede blik laat je daarbij gaan over de 
volgende belangrijke deelgebieden; 

• Het volledige online spectrum (website, social media, SEO en SEA) 



• E-mail campagnes 

• Data analytics 
 
Daarnaast vind je het leuk om mee te denken over: 

• PR en partnerships 

• Beurzen en events  

• Ontwikkeling van communicatiemiddelen 
 
Met rapportages en analyses stuur je de inzet van middelen. Maandelijks rapporteer je aan de 
directie. Maar eigenlijk is dat niet nodig; jouw acties zijn dermate zichtbaar dat de resultaten 
voor zich spreken. 
 
 
Jouw reis met LUME Traveler is de moeite waard 
 
Als jong bedrijf bieden we je een marktconform salaris en je geniet vooral van de vrijheid die 
je hebt. Je staat mede aan de basis van LUME’s internationale expansie en je groeit daarin 
mee.  
 
In eerste instantie met de voeten in de modder, maar het team wordt al snel verder 
uitgebreid. Ook internationaal. Jouw ambitie en voorkeur bepaalt de rol die je binnen dat 
team straks vervult. 
 
 
Oh ja, nog een paar details voordat we op pad gaan 
 
Je kennis van de Nederlandse en Engelse taal is op topniveau. Gezien de omvang van de 
Duitse markt verwachten we dat je ook vloeiend Duits spreekt en schrijft. Een rijbewijs B heb 
je al een paar jaar geleden gehaald en je bent niet bang om daar je rijbewijs E aan toe te 
voegen om met de LUME Traveler op weg te gaan.  
 
 
Zin om verder te praten? 
 
Stuur je CV met motivatie naar info@lumetraveler.com en je hoort van ons! 

 

 
 

 
FOR THE HAPPY YOU 
 
 

FEEL FREE to discover more LUME at www.lumetraveler.com. 
Contact: info@lumetraveler.com 
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