Communicatie Adviseur

Functiegroep

Marketing en communicatie

Locatie

Noord-Brabant

Vragen over onze vacatures?

Anika Dijkman
anika@salesrecruiters.nl
010 - 268 81 56

Introductie

Functie eisen

Ben jij creatief, goed in het verzorgen van interne

* HBO Werk- en denkniveau binnen het vakgebied van communicatie

communicatie en vind je het leuk om de beste te worden in je

* Minimaal 3 jaar ervaring in interne communicatie

vak? Op zoek naar een bedrijf waar je jouw ambities kan

* Sterke en creatieve schrijfvaardigheid

waarmaken en waar je dagelijks wordt uitgedaagd? Dan ben

* Woonachting omgeving Zaltbommel

ik op zoek naar jou!

Aanbod
Onze opdrachtgever is een familiebedrijf, die is uitgegroeid tot
een van de meest toonaangevende groothandels in

* Marktconform salaris

Nederland. Leveren alles op het gebied van sanitair aan

* 37 vakantiedagen

voornamelijk loodgieters, installateurs en aannemers.

* Een afwisselende en verantwoordelijke baan

Snelgroeiende onderneming met inmiddels 61 vestigingen,

* Werken met jonge en ambitieuze collega’s

waaronder 18 toonzalen voor consumenten. Met een breed

* Volop ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling

assortiment, merken die staan voor stijl, gemak en
betrouwbaarheid en een aantrekkelijke prijskwaliteitsverhouding zorgen zij ervoor dat de klant met een
goed gevoel de deur uit gaat.

Gezien de groeiplannen van de organisatie zijn ze op zoek
naar een ervaren Communicatie Adviseur voor op het
hoofdkantoor in Zaltbommel. Iemand die zich thuis voelt in
een uitdagende omgeving!

Als Communicatie Adviseur, een belangrijke positie in de
organisatie, ben jij dé communicatie specialist. Je bent
verantwoordelijk voor het verzorgen van de interne
communicatie. De wijze waarop is helder, onderling
verbinden, inspirerend en aansprekend voor alle
medewerkers. Op een moderne en frisse manier vertaal je de
communicatie naar online en offline media. Bijvoorbeeld op
Intranet, in video’s, in magazines en of een online event.
Andere taken waar jij je dagelijks mee bezig gaat houden is
het introduceren en implementeren van nieuwe tools en het
schrijven van frisse, inspirerende en bondige teksten. Jij bent
proactief en oplossingsgericht. Je bent in staat om je visie op
interne communicatie uit te leggen aan collega’s en ze mee
te nemen om gezamenlijke doelen te behalen. Je maakt
duidelijke afspraken en je bent in staat verwachtingen te

managen. Een veelzijdige functie, met de kans op door te
groeien binnen het bedrijf.

Binnen de organisatie heerst een familiaire, informele en
open sfeer. Deze factoren uitten zich dan ook in een erg
gezellige werksfeer met langlopende dienstverbanden, war jij
onderdeel van uit gaat maken.

