Venture Group is de holdingmaatschappij van een veelzijdige groep bedrijven. Van ondergrondse
containers en straatmeubilair bij VConsyst tot juridisch advies bij VD&P en de maatwerkspecialist in
zachte raamdecoratie bij Vadain, bij Venture Group vind je een ondernemende cultuur en een team dat
een succes wil maken van elke uitdaging. Voor de holdingmaatschappij Venture Group en de bedrijven
VConsyst, VD&P en Uw Schilderwerk zijn we op zoek naar een enthousiaste:

Marketing- en communicatiemedewerker
(32-40 uur per week)

Wat ga je doen?
Samen met een team van collega’s geef je handen en voeten aan het marketing- en communicatiebeleid van de verschillende bedrijven binnen de holding. Dit kan zijn door zelf in de pen te klimmen,
maar vooral doordat je zorgt voor de operationele uitvoering van marketing- en communicatieprojecten.
Denk hierbij aan websitetrajecten, SEO en SEA, contentstrategieën, events, het personeelsmagazine,
campagnes, nieuwsbrieven en ga zo maar door. Inderdaad, je houdt je met van alles bezig en dat vind
je, net als je collega’s, ontzettend leuk!
Wie zoeken we?
Een enthousiaste kandidaat die blij wordt van afwisseling. Je hebt een creatieve pen en bent een kei in
het uitvoeren van alle zaken die qua communicatie en marketing opgepakt moeten worden. Uiteraard
kun je inspelen op de dagelijkse hectiek, maar breng je ook graag structuur aan in de verschillende
projecten. Je vindt het leuk dat je dagen niet altijd vooruit te plannen zijn, maar zorgt dat je dankzij goede tijdsbewaking toch je deadlines haalt. Je bent een aanpakker, die met een nieuwsgierige houding
steeds kwaliteit levert. Je kunt je mening goed onderbouwen én je bent een goede gesprekspartner op
verschillende niveaus.
En…
We verwachten dat je een Hbo-diploma hebt richting communicatie of marketing en al een paar jaar
relevante ervaring hebt opgedaan in het bedrijfsleven. Je kunt ook overweg met creatieve software,
CMS’en en je beheersing van de Nederlandse taal is uitstekend.
Benieuwd naar je reactie
Is je interesse gewekt? Stuur dan je cv met motivatie naar solliciteren@venture-group.nl, ter attentie
van Maxime Taconis. We maken graag kennis met je om een goed beeld te krijgen van wie je bent, wat
je motiveert en hoe je ons team kunt aanvullen. Heb je eerst nog vragen? Bel dan met Maxime Taconis,
t. 038 385 5000.

