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Hoe lang werk je al bij Ultimo?
Sinds 2,5 jaar werk ik bij Ultimo in de functie van Digital Marketeer. 
Hierbij ben ik onder andere verantwoordelijk voor de plaatsing 
van digitale content en het opzetten en vormgeven van online 
campagnes. Daarnaast ben ik lid van de Ultimo Ambassadors
(‘Ministerie van Sfeerbeheer’). Dit is een groep collega’s die 
activiteiten organiseert, zoals BBQ’s, borrels, evenementen en 
andere activiteiten. Heb jij als medewerker een leuk initiatief, dan 
kan dit bij ons worden aangegeven!  

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 
Mijn werkdag is heel divers en bestaat onder andere uit het 
bijhouden van de websites, ook van de buitenlandse vestigingen 
(marketing is corporate en wordt aangestuurd vanuit HQ 
Netherlands). Maar ook het plaatsen van blogitems, direct 
mailings voorbereiden en maken (fysiek en online), campagnes 
opbouwen en onderhouden. Daarnaast ondersteun ik bij de 
voorbereiding van events en soms moet ik zelfs even bijspringen. 
Verder zie ik de opdrachten vanuit de Ultimo Ambassadors ook 
als een goede link met marketing, ook om de sfeer te bewaken en 
de bedrijfscultuur in stand te houden. 

Wat zijn de kwaliteiten die je bij jouw dagelijkse werkzaamheden 
nodig hebt?
Creativiteit is belangrijk in mijn werk en dat kan ik in mijn 
werkzaamheden goed kwijt. Ik krijg daar ook de ruimte voor, 
bijvoorbeeld bij het inrichten van landingpages, etc. Daarnaast is 
het belangrijk dat je sociaal bent, omdat je op de 
marketingafdeling met veel verschillende facetten uit de 
organisatie te maken krijgt en elke afdeling het toch net weer iets 
anders ziet. Het is daarom dus belangrijk om flexibel in de 
omgang te zijn, maar tegelijkertijd ook in staat bent om op je 
strepen te staan. Bijvoorbeeld bij het bewaken van de huisstijl.

Wat vind je het leukste aan je werk?
Het mooiste moment vond ik de transitie naar de huidige 
‘Corporate Identity’, de huidige huisstijl. Hierbij ben ik zelf 
betrokken geweest, voornamelijk op het digitale gebied met de 
website, wat ook super leerzaam was. Daarnaast haal ik ook veel 
energie uit de activiteiten met de Ambassadors. Wat ik echt leuk 
vind: er wordt altijd nog lang nagepraat over de door de Ultimo 
Ambassadors georganiseerde evenementen! Dat geeft echt wel 
genoegdoening.

Kun je een leuk feitje over jezelf vertellen? 
Momenteel ben ik bezig om mijn trainersdiploma te behalen. Ik 
ben nu trainer van JO15-1 bij IJVV. Voetbal is echt een hobby en 
ben graag betrokken bij de club. Ik doe voor IJVV ook 
vrijwilligerswerk op het gebied van PR en communicatie, 
hoofdzakelijk online. Een mooie link naar mijn werk bij Ultimo dus!

En nog een leuk feitje: ik beheer de centrale plek van de 
snoeptrommel!

‘Er wordt altijd nog lang nagepraat over de door de 
Ultimo Ambassadors georganiseerde evenementen! 

Dat geeft écht wel veel voldoening.‘


	Dianummer 1

