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(DIGITAL) MARKETEER/CONTENT CREATOR  
 

Wij. Tchai is de naam. We zijn een derde generatie familiebedrijf en cultiveren een filosofie 

welke volledig in het teken staat van het vergroten van de persoonlijke potentie van onze 

mensen. Een groep mensen met liefde voor het vak onder één dak (en daarbuiten). 

We zijn gegroeid van het maken van displays tot het displayen van merken. We creëren 

merkactivaties door middel van concept denken, flagship-, concept-, pop-up stores en 

productpresentaties. Noem ons Retail specialist, sterspeler in shopper marketing of instore 

uitblinker. Eén ding is zeker; Tchai is een trots bedrijf dat internationaal het onmogelijke 

mogelijk maakt, al meer dan 60 jaar. Hoe we volhouden? Simpel, we zijn gek op wat we 

doen. Meer weten? 

 

Jij. Naam onbekend. Wel weten we dat jij als enthousiaste, hands-on marketeer gek bent op, 

het vergaren en bedenken van creatieve content. Deze weet je te vertalen in relevante 

boodschappen voor onze doelgroepen, via verschillende off- en online kanalen, waaronder 

presentaties, nieuwsbrieven, socials en website. Je deinst niet terug voor je brede rol met 

veel uitdaging, verantwoordelijkheid impactvolle creatie. Jouw ideale werkdag staat vooral in 

het teken van het uitdenken van content, het creëren van teksten en het optimaliseren van 

onze communicatie- & marketingactiviteiten.  

 

Omschrijving van jouw rol: 

•          Uitdenken van content en creëren van teksten voor zowel ons intern als 

           extern publiek. 

•          Optimaliseren van communicatie & marketingactiviteiten (on- & offline). 

•          Jouw spannende ideeën deel je altijd met je team, niks is te gek…(en dus daarom 

           ‘te gek’! ;) 

•          Jij weet creatieve input om te zetten in concrete acties. 

•          Met jouw sterke copywriting vaardigheden in het Nederlands en Engels, weet je 

           de tone of voice van Tchai de wereld in te brengen. 

• Je bent bekend in de wereld van media kanalen en digitale communicatie. Ook SEO 

            copywriting is voor jou niet onbekend. 

• Je kent en bewaakt je grenzen en wanneer je stress ervaart, deel je dit met het team. 

 

Je doet het uiteraard niet alleen, maar samen met ons creatieve marketingteam. Onze 

zelfsturende teams werken voor mooie klanten zoals Samsung, iittala, JBL, Polaroid en Nike. 

Iedereen is verantwoordelijk voor het groepsresultaat alsmede elkaars werkplezier. Dit 

vraagt om een groot verantwoordelijkheidsgevoel en we helpen elkaar hierbij. We vinden 

samen zijn en ontspannen ook erg belangrijk! 

 

Wil je werken bij een creatief bedrijf waar de mens centraal staat en veel ruimte is voor 

persoonlijke groei en samenwerking? Stel jezelf aan ons voor via thisisme@tchai.nl 



(DIGITAL) MARKETER/CONTENT CREATOR  
 

We. Tchai is the name. We are a third-generation family business and we cultivate a 

philosophy that is entirely dedicated to increasing the personal potential of our employees.  

We have grown from making displays to displaying brands. We create brand activations 

through concept thinking, flagship stores, concept stores, pop-up stores and product 

presentations. Call us retail specialists, star players in shopper marketing or in-store 

overachievers. We’re proud to say we have made the impossible possible for over 60 years. 

How do we keep going? Simple, we love what we do. Want to know more? 

 

You. Name unknown. We do know that you are a hands-on marketing enthusiast, passionate 

about collecting and generating creative content. You know how to translate these into 

relevant messages for our target groups via our various off- and online channels, including 

presentations, newsletters, socials and website. Having a broad role with a lot of challenge, 

responsibility and impactful creation does not hold you back. In general your ideal working 

day is about setting up content, creating captivating copy and optimizing our marketing & 

communication activities. 

 

Description of your role: 

• Creating content and writing copy for both our internal and external audience. 

• Optimizing marketing & communication activities (on- & offline). 

• You come up with-, and share, exciting new ideas; anything goes & nothing is too crazy! 

• You know how to convert your creative input into concrete actions. 

• With strong communication and copywriting skills in Dutch and English, you know how to 

  represent Tchai’s tone of voice. 

• You know the ins and outs from media channels and digital communication and you’re 

  familiar with SEO copywriting. 

• You’re aware of your boundaries and if you feel stressed you share this with the team.  

 

You are part of a self-steering team. This team works for clients like Samsung, iittala, JBL, 

Polaroid and Nike. Everyone is responsible for the group results as well as the work 

satisfaction of their own team. This calls for a sound sense of responsibility and being 

prepared to help one another. We equally find it important that we can have time together 

where we can relax as well. 

Do you want to work in a creative company where people, their personal growth and working 

together stand central? Introduce yourself via thisisme@tchai.nl  
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