Marketing Medewerker / Online
Marketeer die de ambitie heeft uit te
groeien tot Marketing Manager
Wie zijn wij?
Management Support Assistant2 plaatst, begeleidt en ontwikkelt Assistants van nu én
morgen bij Partners in heel Nederland.
Je komt te werken op ons hoofdkantoor in hartje Den Haag, waar we als ambitieus team
samenwerken in een familiaire en informele bedrijfscultuur.
Wie ben jij?














Jij hebt succesvol jouw hbo opleiding afgerond (richting Marketing/Communicatie)
Jij hebt ongeveer 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
Je hebt affiniteit met onze doelgroep, weet waar de doelgroep zich mee bezighoudt
en hoe de doelgroep zich ontwikkelt
Kwaliteit gaat bij jou altijd boven kwantiteit
Een dynamische baan met ‘never a dull moment’ past bij jou
Jij bent analytisch sterk, proactief en denkt in kansen en mogelijkheden
No-nonsense en aanpakken staan op jouw voorhoofd geschreven
De Nederlandse- en Engelse taal beheers jij uitstekend in zowel woord als geschrift
Social media is jouw passie en je vindt het leuk om nieuwe media ‘uit te vinden’
Jij hebt een vernieuwende en frisse blik op het vakgebied en weet een nieuwe weg in
te slaan met onze site die je zelf mag introduceren
Jij staat te popelen om jezelf te ontwikkelen en wil graag doorgroeien
Uiteraard ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op jouw vakgebied
Jij hebt een neus voor het bedenken van ‘out of the box’ acties/evenementen
Wat houdt de functie in?

Als Marketing Manager in spé, houd jij je bij Assistant2 onder meer bezig met branding van
ons ‘product’. Ons doel voor de komende jaren is het beste bureau voor Assistants van nu
én morgen zijn en blijven en jij kan daar met jouw kennis en kunnen een geheel eigen
bijdrage aan leveren! Jij bent verantwoordelijk voor alle marketing- en
communicatieactiviteiten binnen Assistant2 en fungeert ook als eerste aanspreekpunt. Je
voert uit en groeit mee om uiteindelijk de leiding op je te nemen van onze afdeling Marketing.
Je creëert interessante content/blogs etc. voor Facebook, LinkedIn, Instagram en uiteraard
ook onze eigen website, je organiseert events voor de doelgroep (zo hadden we bijvoorbeeld
in 2017 Anna Nooshin op bezoek), je bewaakt de kwaliteit van ons CRM systeem, je stelt
een haalbaar marketing- en communicatieplan op (inclusief budgetten) en voert dit plan
vanzelfsprekend ook uit binnen de vastgestelde kaders, tijd en het budget. Jij bedenkt en
verzorgt mailings, nieuwsbrieven en incentives voor onze doelgroep. Uitdaging genoeg dus!

Wat bieden wij jou?
Wij groeien, dus er liggen kansen. Zo kan jij na verloop van tijd leiding gaan geven aan een
team dat is ontstaan met deskundige en vakbekwame marketeers, waarvan je zelf aan de
basis hebt gestaan.
Uiteraard bieden wij jou een mooi arbeidsvoorwaardenpakket aan dat past bij deze
uitdagende en creatieve functie.
Interesse?
Barst jij van de energie en creativiteit? Ben jij positief ingesteld en heb jij geen 9 tot 5
mentaliteit en ga jij - net als wij - voor kwaliteit in plaats van kwantiteit? Dan biedt deze
functie jou de kans om jouw competenties en ervaringen als onze toekomstige Marketing
Manager verder te ontwikkelen in een innoverende en inspirerende werkomgeving.
Stuur jouw CV met motivatie naar hr@assistant2.nl of neem contact op via:
088 022 23 99 en vraag naar Laura Antuzzi, HR support medewerker
Ik kijk uit naar jouw reactie!

Assistant2. Kwaliteit is de mentaliteit!

