Ervaar het werken in een snel groeiende, internationale en dynamische onderneming: een
kleinschalig bedrijf, maar onderdeel van een grotere groep. Bakker Brothers is op zoek
naar een
Content Medewerker (0,6 fte)
Je bent als content medewerker verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van
alle pr, marketing en communicatie uitingen (zowel intern, extern, on- en offline). Ook
ondersteun je bij het vormgeven van nieuw communicatiebeleid en help je ons onze
merken verder uit te bouwen. Je draait je hand dan ook niet om voor het schrijven van een
pakkende Nederlandse of Engelse tekst en doordat je nauw samenwerkt met alle
afdelingen, weet je feilloos de nieuwtjes binnen de organisatie te vinden. Social media
hebben geen geheimen voor jou en deze weet je voor de juiste doelgroepen in te zetten.
De werkzaamheden
Een greep uit jouw werkzaamheden:
- schrijven van Nederlandse en Engelse teksten voor intern en extern gebruik
(persberichten, nieuwsartikelen, brochures, nieuwsbrieven, etc.)
- beheren van de website en social media kanalen
- ontwikkelen en uitvoeren van allerlei communicatie activiteiten
- beheren en bewaken van de huisstijlen van onze merken en het communicatiebeleid
- onderhouden van contacten met externe relaties (drukkerijen, reclamebureaus, etc.)
- overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het helpen bij het organiseren van open
dagen, beursdeelnames en overige promotieactiviteiten
Wie zoeken wij?
Onze nieuwe collega beschikt over een afgeronde (relevante) HBO opleiding of
vergelijkbaar niveau. Je hebt een goed gevoel voor taal, zowel in het Nederlands als in het
Engels (Frans is een pré) en hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
Je houdt ervan de handen uit de mouwen te steken, kunt zelfstandig werken en bent
ervaren in het schrijven van pakkende teksten voor diverse soorten media.
Wat bieden wij?
We bieden je marktconforme arbeidsvoorwaarden welke zijn afgestemd op jouw kennis en
werkervaring, een uitdagende werkomgeving met ruimte voor ontwikkeling binnen een
sterk groeiend bedrijf en een team van enthousiaste collega’s.
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Judith Stoop
(judith@bakkerbrothers.nl). Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan zo spoedig
mogelijk je motivatiebrief voorzien van CV naar Judith Stoop, naar voornoemd mailadres.

