Ben jij op zoek naar een leuke en veelzijdige baan in de marketing en communicatie? Grijp dan nu je
kans als marketing- en communicatieadviseur bij Veeneman! Op ons hoofdkantoor in Apeldoorn ligt
een super leuke baan met veel verantwoordelijkheid op jou te wachten. Wees er snel bij en lees gauw
verder!

Marketing- en communicatieadviseur (24 uur)
De functie
Als marketing- en communicatieadviseur ga je aan de slag met alle aspecten van het vak. Zo stel je je
eigen marketing- en communicatieplannen op en zorgt ook voor de uitvoering hiervan. Je werkt hierbij
nauw samen met onze in-huis DTP-er. Je bent niet bang om zelf hierin het voortouw te nemen. Je
stelt je eigen doelstellingen en houd je hier ook aan. Daarnaast heb affiniteit met techniek of de
intentie om onbekende materie eigen te maken.
Wat wij zoeken!
Jij bent zelfredzaam en spontaan en niet snel onder de indruk wanneer jouw dag anders verloopt dan
gepland. Je bent stressbestendig en flexibel. Je bent communicatief sterk en weet verwachtingen
goed te managen. Je zoekt zaken zelf uit tot je het snapt. Dit doe je in een leuk team van gedreven
mensen!
Herken jij jezelf hierin? Reageer snel op deze functie.
Wij zoeken iemand met:
- MBO 4 - opleiding
- Ervaring als marketing- en communicatieadviseur (3-4 jaar)
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
- Affiniteit met techniek
- Kennis en ervaring met Wordpress
Wij hebben je veel te bieden
Ga je bij ons aan de slag dan krijg je een verantwoordelijke en uitdagende baan met veel vrijheid en
natuurlijk een passende beloning. Je werkt in een kleinschalig familiebedrijf met een informele
werksfeer.
Over Veeneman
Familiebedrijf Veeneman bv fabriceert en levert al meer dan 60 jaar professionele producten voor de
bouw en industrie.
Wij leveren verlichting, elektrisch gereedschap; Mixers, Boor-,Zaag- Slijp-, frees-, schuur- , polijst- en
satineermachines en aanverwante producten. Daarnaast leveren en fabriceren wij elektro- en
aansluitmateriaal zoals kabelhaspels, stroomkabels en maatwerk producten.
Onze producten brengen wij op de markt onder vijf sterke merken: Eibenstock, Swinko, Eurolux,
Connectra en Vetec. Veeneman bv levert uitsluitend aan de groothandel voor de bouw en industrie.
Informatie en solliciteren
Voor informatie en vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Leon Broekers via 055
366 23 00.
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons dan snel je CV met motivatie naar
l.broekers@veeneman.nl t.a.v. Leon Broekers.
Wegens de vakantieperiode worden de geschikte kandidaten op 02-09-2022 op de hoogte gebracht
voor een eerste gesprek.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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