Wij zoeken een Marketeer
met vormgevingtalent!

24 tot 32 uur flexibel in te delen
Als enthousiaste en vrolijke Marketeer ben jij in staat om onze organisatiedoelstellingen op proactieve en
creatieve wijze te vertalen naar marketingacties en acquisitieactiviteiten. Hierbij werk je, waar nodig, nauw
samen met betrokken afdelingen. Je kunt goed omgaan met de vrijheid die jouw werk met zich meebrengt
en durft zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren om de organisatie goed op de kaart te zetten.

Jouw taken:

Jouw kwaliteiten:

• Identificeren met de klantbehoefte en dit vertalen naar concrete
marketingacties en acquisitieactiviteiten;
• Verzorgen van on- en offline marketingactiviteiten (o.a.
nieuwsbrief, LinkedIn, Google, website, Social Media);
• DTP werk, opmaken vacatureteksten, nieuwsbrief en
marketingmateriaal- zowel offline als online;
• Opzetten en implementeren van campagnes en acties,
effectiviteit meten en optimaliseren;
• Verdiepen in beursaanbod, -doelen, zorgdragen voor organisatie
en uitvoering van deze activiteiten;
• Doen van marktonderzoek, verwerken en analyseren van
onderzoekgegevens;
• Ontwikkelen (vanuit de organisatiedoelstellingen) van een
ijzersterke marketingstrategie.

• Jij weet zelfstandig goed je weg
te bewandelen en informatie te
vergaren;
• Je beschikt over een gezonde
dosis enthousiasme én humor;
• HBO werk- en denkniveau;
• Beheersing van de Adobe
programma’s Photoshop,
Illustrator InDesign en
Wordpress;
• Ervaring in soortgelijke functie
is een vereiste.

Dit bieden wij:
•
•
•
•

Alles behalve standaard kantoorbaan;
De mogelijkheid je uren flexibel in te delen;
Leuke bedrijfsuitjes met je collega’s;
Salaris dat afhankelijk is van leeftijd, ervaring en opleiding dat ligt
tussen de €2500 en €3600 per maand op basis van een 40-urige
werkweek;
• 8% vakantiegeld, 25 vakantiedagen en een goede
pensioensregeling;
• De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en cursussen.

Wie zijn wij?
• De Total Packaging groep
verkoopt, ontwikkelt en
produceert onderscheidende
verpakkingsproducten
in vijf productgroepen;
vouwkartonnage, omplakte
kartonnage, kokers,
vacuümvormen en fulfilment;
• Wij maken verpakkingen voor
o.a. Rituals, Heineken en
Unilever.

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!
Solliciteren:
Graag ontvangen wij je CV voorzien van motivatie op recruitment@totalpackaging.nl.
Heb je vragen, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op (0)341 – 23 20 28 je
kunt dan vragen naar Eefje Vrenegoor (bereikbaar maandag t/m donderdag).
Voor meer informatie, neem een kijkje op de website www.totalpackaging.nl en bekijk onze leuke
bedrijfs- en wervingsfilm.

