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 communicatiemanager
(32-40 uur per week)

Als marketing- & communicatiemanager ontwikkel je de interne en externe (merk)communicatiestrategieën en vertaal je deze in onderscheidende concepten naar de verschillende bedrijven.
Je identificeert commerciële kansen en vertaalt deze naar een relevante en onderscheidende
communicatieagenda. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de ontwikkeling en uitwerking van de verschillende marketingcommunicatie-campagnes. Je kan diverse afdelingen en
directie motiveren en enthousiasmeren, bijvoorbeeld door het presenteren van nieuwe ideeën
en concepten. Je geeft (mede) leiding aan de medewerkers op de marketing- en communicatie-afdeling.
Wat breng je mee?
Jij bent een doortastende kandidaat met ruime ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt een HBO of
WO opleiding (commerciële economie, marketing/communicatie) met NIMA B Marketingcommunicatie.
Je hebt bij voorkeur ervaring binnen een B2B organisatie.
Wat bieden we?
Je krijgt een zelfstandige en afwisselende baan met veel uitdaging en ruimte voor persoonlijke groei. Je
werkt binnen een innoverende organisatie die volop in beweging is. Natuurlijk krijg je een goed salaris en prima aanvullende arbeidsvoorwaarden en kom je te werken in een omgeving vol enthousiaste
collega’s die ervoor zorgen dat jij je in no-time thuis voelt.
Hoe solliciteer je?
Is je interesse gewekt? Dan komen we graag met je in contact. Je mag je motivatiebrief met CV sturen
naar solliciteren@venture-group.nl . Voor vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen
met Yolanda Dam, HR adviseur op telefoonnummer 038 385 50 00.
Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijs gesteld.

