Marketing- en communicatiemedewerker (32-40 uur per week)
Ben jij als marketing- en communicatiemedewerker op zoek naar een veelzijdige baan? Word je
enthousiast van content, offline en online marketing en het organiseren van evenementen? Dan
zoeken wij jou!
Wie zijn wij?
We zijn een gezond en snel groeiend bedrijf met een enthousiast team. Wij certificeren bedrijven op
het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit, milieu en duurzaamheid. Ben jij gemotiveerd om op
dit gebied bij te dragen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Door onze informele, persoonlijke en transparante werkwijze leveren wij met onze audits
toegevoegde waarde voor onze klanten en vinden de audits plaats in een prettige en ontspannen
sfeer.
Jouw baan
Als marketing- en communicatiemedewerker werk je samen met je collega’s om bestaande en
mogelijk nieuwe doelgroepen succesvol te bereiken via verschillende kanalen en activiteiten. Je bent
betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de marketing- en communicatieplannen. Je voert
onder andere marktonderzoeken uit, stelt nieuwsbrieven op, werkt aan website-optimalisatie,
beheert en analyseert social media en je organiseert evenementen. Mede door jouw inzet werken
we aan de positionering en naamsbekendheid van NCI Certificering.
Wat bied jij?
• Je hebt minimaal een mbo of hbo opleiding in de richting marketing en/of communicatie.
• Je weet van aanpakken en hebt een proactieve houding.
• Je bent creatief, scherp, positief kritisch en een echte sparringpartner.
• Je denk altijd in het belang van de klant en ziet kansen in de markt.
• Je zet ideeën om in acties.
• Je beheerst Nederlands perfect.
• Je bent bekend met ondersteunende contentprogramma’s.
• Social media kent geen geheimen voor jou.
Wat bieden we jou?
Een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Je komt terecht in een professioneel
bedrijf en een enthousiast team waarin we informeel met elkaar omgaan. Je krijgt de mogelijkheid
om jezelf verder te ontwikkelen en te laten zien wat je kunt.
Hebben we je interesse gewekt?
Stuur dan je cv en motivatie naar hrm@nci-certificering.nl
Of kom eens (digitaal) langs!
Telefoon: 0181-481949
www.nci-certificering.nl

