Vacature
Allround communicatie-/
marketingmedewerker
(junior)
Ben jij creatief en heb je een passie om informatie zo helder, punctueel
en passend mogelijk over te brengen? Zoek jij naar een afwisselend
takenpakket, met een mix van communicatie, marketing, design en
online? Kun jij een prikkelende ﬂyer maken van ons nieuwe product, een
heldere nieuwsbrief opstellen en ben jij snel en doortastend? Dan hebben
wij jou nodig!
BESCHIKBAARHEID In overleg, bij voorkeur per 1 oktober 2021.
DIT GA JE DOEN

Onderwijs Maak Je Samen is een landelijk opererend adviesbureau met een eigen uitgeverij. Wij
ondersteunen scholen, teams en individuele professionals bij de ontwikkeling van hun school, team
of eigen professionele ontwikkeling. Zo bieden wij advies, procesbegeleiding, opleidingen, trainingen,
boeken en lesmateriaal aan. We staan bekend om onze inspirerende artikelen en gratis downloads.
Als allround communicatie-/marketingmedewerker ben je samen met de marketing-/communicatieadviseur en vormgever verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie. Achter de schermen
speel je een grote rol om de hierboven genoemde producten en diensten te verbinden aan onze
doelgroep.
Taken zullen onder andere zijn:
• Website en webshop bijhouden en voorzien van content
• Social-mediakanalen beheren
• Opstellen van persberichten en nieuwsbrieven
• Ontwerpen van flyers en posters
• Organiseren van (online) bijeenkomsten
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0492 88 11 57
STEENOVENWEG 50
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DIT BEN JIJ

Je bent een beginnend allround medewerker die zelfstandig aan de slag kan, maar ook de verbinding
zoekt met collega’s. Je zult veel moeten kunnen schakelen, bent met veel zaken tegelijkertijd bezig en
jouw dag ziet er nooit hetzelfde uit. De ene dag ga je creatief aan de slag met het ontwerp van een flyer,
het andere moment houd je je bezig met teksten en content om vervolgens een (online) masterclass te
organiseren. Je bent altijd alert op hoe een boodschap overkomt bij de doelgroep en hoe je boodschap
en ontvanger op elkaar kunt afstemmen. Je bent praktisch en leergierig ingesteld. Je bent communicatief
sterk en denkt in kansen en verbeteringen.
WIJ VRAGEN

•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een mbo niveau 4- of hbo-diploma in de richting van communicatie en/of
marketing en/of design
Je hebt ervaring met het Adobe-pakket (Photoshop, Illustrator, InDesign)
Je hebt affiniteit met onderwijs
Je bent initiatiefrijk en creatief
Je bent organisatorisch sterk en kunt snel handelen
Je bent in staat om met een commerciële blik je werkzaamheden te benaderen
Je werkt zorgvuldig
Je hebt goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden

WIJ BIEDEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

een dynamische werkomgeving met inspirerende collega’s op ons kantoor in Helmond;
kansen voor eigen initiatief en ondernemendheid;
een parttime aanstelling (24 uur met mogelijkheid tot uitbreiding);
een marktconform salaris;
dagelijks een (gratis) lunch (je hoeft alleen je boterham nog maar zelf te smeren);
30 vakantiedagen bij fulltime;
een MacBook;
secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij jouw wensen en behoeften;
informele ontmoetingen met collega’s, zoals onze vrijdagmiddagborrels.

Stuur je motivatie en CV vóór maandag 19 juli 2021 naar iris@onderwijsmaakjesamen.nl.
MEER INFORMATIE

Voor inhoudelijke vragen over deze functie en/of over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen
met Iris Verlijsdonk-Tabor, marketing-/communicatieadviseur Onderwijs Maak Je Samen via 06 28 81 66
32 of via iris@onderwijsmaakjesamen.nl.
Mocht je vragen hebben over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Debbie Dekkers,
secretariaat Onderwijs Maak Je Samen via 0492 88 11 57.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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