
 
 
 
 
 
Ben jij een aanpakker, creatief en heb je affiniteit met campagnes opzetten en uitvoeren? Dan willen we graag 
kennis maken met jou!  
 
Even voorstellen: 
Wij zijn CityLegends, een Eindhovense start-up die een social platform met game elementen voor de Urban Sports & 
Culture in de markt zet. Urban sports zoals freerunnen worden steeds populairder, mede doordat skateboarden en 
BMX freestyle in 2021 als nieuwe sporten op het Olympisch programma staan.  
 
CityLegends biedt een digitale omgeving waarin urban beoefenaars  verbonden zijn, elkaar uitdagen, hotspots delen, 
elkaars passie laten zien en elkaar waarderen. CityLegends is bedacht door urban beoefenaars  en gebouwd door 
ons. Maar we zijn meer dan ‘alleen een app’. We bieden activatie campagnes aan om steden om te toveren tot urban 
playgrounds én de lokale urban communities te versterken.  
We ondernemen om ons doel – wereldwijd de meest betrokken urban community – te realiseren. Wil jij hieraan 
meehelpen?  
 

‘The city is your playground’ 
 

Jij bent: 
Creatief, weet van aanpakken en ziet volop kansen in de urban wereld in combinatie met online communicatie, 
concepting en activatie. Je bedenkt graag creatieve ideeën die opvallen én mensen activeren. Bij voorkeur ben je 
bekend met één van de urban disciplines zoals skateboarden, BMX of freerunning. We zoeken een Urban Marketeer 
die:  
 

— ervaring heeft in één van urban disciplines (skateboarden, freerunning, dans of verras ons maar!) 
— Online marketing, activaties en/of evenementen organisatie interessant vindt (ervaring is geen must);  
— het leuk vindt om te sparren met collega’s over oplossingen, ideeën en strategieën; 
— mee wil denken met Urban beoefenaars, gemeenten en commerciële partners;  
— niet bang is om zijn/haar mening te geven; 
— kritisch naar zijn/haar eigen werk kan kijken; 
— veel initiatief neemt; 
— goed zelfstandig kan werken; 
— Optioneel: bekend is met basis grafisch vormgeving (altijd handig!); 
— Wij staan open voor iedere achtergrond van opleiding en/of werkervaring!  

 
Wat bieden wij? 
We bieden de kans om in een dynamische omgeving met technologie in combinatie met creativiteit aan de slag te 
gaan. Je staat rechtstreeks in contact met urban beoefenaars, opdrachtgevers en partners, bent actief in het hele land 
en leert ondernemerschap van dichtbij kennen. Een paar dingen die je nog moet weten: 
 

— Parttime (10-24u), naar verwachting kan dit spoedig opgeschaald worden; 
— ZZP’ers kunnen ook contact opnemen. 

 
Ben jij of ken jij een marketeer met dit profiel?  
Stuur dan snel je CV en een toelichting naar Jimmy Hermans, jimmy@citylegends.nl. 
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