Functie:

Medewerker marketing/communicatie (FT 39 uur)

Functieomschrijving en werkzaamheden
De medewerker marketing en communicatie moet georganiseerd en overzichtelijk kunnen werken.
Je kunt goed plannen en je durft prioriteiten te stellen. Je weet wat er leeft binnen onze organisatie,
haar cliënten en onze markt en bent in staat om onze dienstverlening te vertalen naar de in- en
externe communicatie. Je hebt contact met zowel interne als externe klanten en leveranciers. Het is
van groot belang om je klantvriendelijk en collegiaal op te stellen. Je hebt een flexibele, commerciële
en dienstverlenende instelling.
-

In- en externe communicatie met betrekking tot marketing doeleinden;
(Social) media;
Evenementenorganisatie en aftersales;
Beheer netwerk- en sponsorcontracten;
Ondersteuning secretariaat.

Functie-eisen en kennis
- MBO niveau 4 marketing/communicatie met minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke
functie of;
- HBO marketing/communicatie starter;
- Inhoudelijk goed op de hoogte van social media mogelijkheden en de toepassing hiervan in de
praktijk;
- Goede kennis en beheersing van het Microsoft Office-pakket.
Competenties:
Plannen en organiseren eigen werk, uitstekende schriftelijke communicatie, samenwerken,
creativiteit, klantgericht en flexibel.
Het betreft een fulltime functie voor 39 uur (minder uren zijn niet bespreekbaar) met uitzicht op een
vast dienstverband.
Bedrijfsprofiel
ALH van Herwijnen & co accountants biedt gecertificeerde accountancy en strategisch bedrijfsadvies.
In ruim 30 jaar zijn wij uitgegroeid tot een echte vertrouwenspartner van onze klanten, met wie vaak
een langdurige, persoonlijke relatie bestaat. Deze betrokkenheid combineren wij met een
kwaliteitsniveau dat vergelijkbaar is met dat van grote, landelijk opererende organisaties.
Uniek aan onze dienstverlening is dat wij samenwerken met drie partner-bedrijven gespecialiseerd in
overnames en waarderingen, fiscaal advies en administratieve dienstverlening: ALH van Herwijnen &
co overnames en waarderingen, ALH Hommersom & co belastingadviseurs en Kellenstaete Business
Services. Onze vier bedrijven bieden een totaalpakket voor ondernemers, van eenmanszaak en
regionaal MKB tot grote (inter)nationale spelers. Als klant bent u direct verbonden met deze brede
kennis van vakspecialisten. Tevens behoren wij met ons Betuwse accountantskantoor tot het
internationale netwerk van Kreston International.
Solliciteren
Heb je interesse in deze vacature en voldoe je aan het functieprofiel stuur dan je CV met een
motivatiebrief naar Lea de Groen, lea@van-herwijnen.nl, of bel voor meer informatie naar 0344621222.

