medewerker
marketing & communicatie
Ben jij die enthousiaste en creatieve collega die ons helpt bij het vergroten van onze
online zichtbaarheid? Houd jij van afwisseling en het vormgeven van een nieuwe functie
waarbij je écht je kwaliteiten kunt inzetten? Wij zijn op zoek naar jou!
Je wordt verantwoordelijk voor met name de externe marketing en communicatie. Denk aan het verzorgen en vormgeven
van marketingfunnels en online content voor diverse kanalen. Het schrijven en redigeren van teksten, bijdragen aan de
ontwikkeling van online nieuwsbrieven en promotiemateriaal tot het bewaken van de huisstijl en optimaliseren van de
websites. Wij zoeken een collega die initiatief neemt en energie krijgt van het aandragen, ontwikkelen en uitvoeren van
ideeën voor onderscheidende contentmarketing. Een uitdagende functie met veel afwisseling en waardering, waarbij de
dag voorbijvliegt!
Je hoeft dit natuurlijk niet alleen te doen. Samen met Noor en Tosca van de backoffice stem je zaken af en verdelen we de
taken, het liefst zoveel mogelijk naar kennis, talent, voorkeur en ervaring. Zodat iedereen doet waar hij of zij blij van
wordt.

wat ga je doen
Je levert een bijdrage aan het (gezamenlijk) opstellen, uitvoeren en onderhouden van het marketing- en
communicatiebeleid van gzicht en Effecta. Je ontwikkelt en bewaakt contentkalenders en verzamelt in samenspraak met
je collega’s content. Deze werk je uit voor plaatsing op meerdere kanalen, zoals website, social media en nieuwsbrieven.
Je bedenkt, schrijft en plaatst posts op social media en meet de resultaten en je onderhoudt de websites en zorgt voor
optimalisatie en doorontwikkeling. Daarnaast denk je mee over de inzet van diverse communicatiemiddelen en -kanalen
en enthousiasmeer je collega’s om als ambassadeurs te fungeren en input aan te leveren. Ook ben je aanspreekpunt voor
externe bureaus waarmee gzicht en Effecta samenwerken. Met jouw enthousiaste instelling draag je bij aan een gezellige,
open cultuur, waarbij jouw mening belangrijk is en we met elkaar realistische doelen stellen.

Wat neem je mee
Je hebt een relevante afgeronde hbo-opleiding,
bijvoorbeeld in de richting marketing en/of communicatie
Je bent op de hoogte van de laatste trends en
ontwikkelingen rondom marketing en communicatie
Online marketing en marketing automation hebben je
speciale interesse
Bij voorkeur heb je werkervaring in een soortgelijke rol
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
Je hebt ervaring met het maken van grafische content, bv.
in Adobe CC of Canva
Handig als je ook de weg weet met Google Analytics

wat bieden wij
Een functie voor 32-40 uur per week
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een marktconform
salaris
Een open en collegiale sfeer met veel vrijheid en ruimte
voor eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling
Werken bij een ‘Great Place to Work’, waarbij we oog
hebben voor jouw ambities en drijfveren
Flexibel werken, deels thuis mogelijk
Werken binnen een betrokken team met gezellige
collega’s
Ruimte voor persoonlijke en professionele groei en
ontwikkeling

enthousiast geworden?
Stuur je cv en motivatie voor
16 mei a.s. naar
contact@gzicht.nl of neem
voor meer informatie contact op
met Noor Koch of Tosca
Blokhuijs, 085-130 72 88.
Ontvangen we jouw reactie
eerder en worden we daar heel
enthousiast van? Dan laten we
dat direct weten!

Over ons
Bij adviesbureau gzicht in Ede zetten we
onze kennis en kunde in om financiële en
bedrijfskundige vraagstukken in de zorg, het
onderwijs en bij de overheid samen op te
lossen.
Bij Effecta in Woerden werken we
voortdurend aan de vermenselijking van
technologie. Zo creëren we betekenisvol
contact op afstand, op elk moment.
Met onze gezamenlijke ambities, die elkaar
goed aanvullen en versterken, willen we
verder groeien om de maatschappij nog
beter en mooier te maken. Jouw
standplaats is Ede, maar je bent ook bereid
om regelmatig onze collega's in Woerden op
te zoeken.

