Junior Marketing Manager (40 uur)
Dit is de functie die je uitvoert

Als junior marketing manager maak je deel uit van het marketing & communicatie team bij het hoofdkantoor in
Rijswijk. Je bent iemand die begrijpt hoe de juiste boodschap via alle mogelijke kanalen op zowel strategisch als
operationeel niveau wordt gecommuniceerd. Je hebt een creatief brein en komt met onderscheidende, commerciële
ideeën die bijdragen aan een optimale klantbeleving.
In deze functie combineer je een hands-on mentaliteit met een langetermijnvisie. Je spart met het
managementteam over marketingconcepten en doelstellingen en draagt bij aan een concreet marketing &
communicatiebeleid wat je samen met collega’s uitvoert. Daarnaast ben je een sterke gesprekspartner en vindt het
leuk om contact te leggen en te onderhouden met collega’s, leveranciers en klanten.

Verantwoordelijkheden
Relevante informatie vanuit de branche
vergaren, trends/belangrijke berichtgeving
signaleren;
Werken aan promoties en campagnes;
Creëren van content voor online marketing- en
reclameactiviteiten, zoals copywriting en
grafische invulling voor onze socials, externe
mailings, website en shop;
Ondersteuning bij het organiseren van
marketingevenementen of offline marketing.

Vereisten
HBO/WO werk- en denkniveau (marketing,
e-commerce of soortgelijk);
Je voelt je verantwoordelijk, je bent organisatorisch sterk;
Kennis van verschillende marketingtechnieken,
passie voor digitale groei;
Uitstekende mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in het Nederlands en Engels;
Professionele kennis van MS Office en Adobe
Creative Suite;
Ervaring met e-commerce of de bereidheid dit
te leren.

Wat bieden we jou?

Naast een marktconform salaris, een pensioenregeling en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO Metalektro,
bieden wij jou een uitdagende functie met toekomstperspectief binnen een innovatief bedrijf met een informele
werksfeer. We bieden ook interne en externe trainingsmogelijkheden om jezelf verder te kunnen ontwikkelen.

Dit is het bedrijf waarvoor je aan de slag gaat

HR Groep produceert, levert en beheert verkeersborden en bewegwijzering in de openbare ruimte. Maar HR Groep
is méér dan de levering van producten en diensten; wij dragen bij aan een veilige leefomgeving die efficiënt kan
worden beheerd. HR Groep Streetcare heeft via haar landelijke verkeersbordendatabase alle RVV-borden in Nederland in kaart gebracht. HR Groep kan de locatie van deze borden direct in beeld brengen via het platform. De data
wordt compleet aangeboden in de vorm van een pakket voor inventarisatie, inspectie, onderhoud en beheer.
Als totaalaanbieder op het gebied van inrichting van de openbare ruimte, zijn we er trots op dat we iedere dag een
rol spelen in de levens van mensen om zich veilig en comfortabel te kunnen voortbewegen. We besteden zorg en
aandacht om een prettige werkomgeving te waarborgen. Naast een passend salaris conform CAO, bieden we prima
pensioenregeling, secundaire arbeidsvoorwaarden, en een inspirerende werkomgeving.

Interesse of direct solliciteren?
Stuur onderstaande input naar Aliaksandra Pirazhenka:
• CV
• Motivatiebrief (maximaal 250 woorden)

Contactgegevens:
Aliaksandra Pirazhenka
+31 (0)6 3326 1986
Aliaksandra.Pirazhenka@hrgroep.nl

