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VACATURES ONLINE MARKETEER & CONTENT MARKETEER

Bedrijven in onze groep leveren ieder hun eigen diensten. Al die bedrijven, diensten 

én werknemers komen samen op ons digitale HR-platform PayperOne. We willen 

de groep verder uitbreiden en zo onze klanten helpen om de beste werkgevers van 

Nederland te worden.

• 100+ bedrijven uit verschillende sectoren vertrouwen voor hun personeels- 

 organisatie op Payper om het potentieel van medewerkers optimaal te benutten. 

• Naast payrolling verzorgen we salarisadministraties voor vast personeel.

• Werkgeluk en medewerkerstevredenheid monitoren we met Trindle.

Welkom in de toekomst van HR.

GOEDE 
ARBEIDS-

VOORWAAARDEN

PAYPER
Ontstaan augustus 2006

 

Relatie Label onder 

 People First Group
 

Website payper.nl
 

LinkedIn Payper

Doel Hoe meer HR-taken je  

 uitbesteedt, hoe meer 

 tijd je in je mensen kunt 

 steken. Onze focus ligt 

 op zuivere payrolling. 

 Dus eerlijke contracten 

 en gelijke beloning voor 

 payrollers. 

ONS PROFIEL

ONZE PLUSPUNTEN

PEOPLE FIRST  
GROUP 

Ontstaan juli 2021
 

Relatie Holding
 

Website peoplefirstgroup.nl
 

LinkedIn People First Group
 

Doel People First Group wil 

 bijdragen aan meer 

 werkgeluk. Wij bouwen 

 aan een eco-systeem 

 van bedrijven die 

 samenwerken op het 

 gebied van HR om dat 

 doel na te streven.

Het marketingplan bestaat nu met name uit activiteiten voor Payper. Uiteindelijk 

gaan we voor alle labels binnen de groep werken. En als je zulke ambities hebt, 

moet je zorgen voor slagkracht. Dat red je niet langer met één marketeer. 

Wat de vacatures betreft houden we het bij steekwoorden. Waarom? Omdat we 

het tof vinden als je ook zelf invulling aan je functie kunt geven. Jij bent tenslotte 

de specialist. Maar bel gerust met Noëlle als je wat meer achtergrondinfo wil. 

ONS MARKETINGTEAM

ONLINE

MARKETEER 

Een startup, maar dan met 

de zekerheid van 15 jaar 

ervaring. Dat is hoe je People 

First Group en Payper zou 

kunnen omschrijven.

Best of both worlds 

vinden wij.

CONTENT
MARKETEER

SEO / SEA

SOCIAL MEDIA ADVERTISING

CONVERSIE OPTIMALISATIE

GROWTH HACKING

WEB ANALYTICS

COPYWRITING

SOCIAL MEDIA STRATEGIE

EMAILCAMPAGNES / NIEUWSBRIEF

PHOTOSHOP / INDESIGN

PR

AANDACHT VOOR 
PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING

WEKELIJKSE 
BOOTCAMP OP  
DE CAMPUPS

GEZELLIGE 
VRIJDAGMIDDAG-

BORRELS

LEUKE 
COLLEGA’S / 

GOEDE SFEER
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