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Bij Waterman Onions in Emmeloord draait alles om uien. Wij kopen uien van telers in binnenen buitenland en leveren die gesorteerd en (klein)verpakt aan onze klanten wereldwijd.
We leveren aan detail- en groothandel, inpakbedrijven en schillerijen. Al twee decennia
lang zijn kennis, betrouwbaarheid en kwaliteit sterke troeven. Excellent in de wereld van
de ui, dat is Waterman Onions! Om onszelf nog beter te profileren en onze contacten met
leveranciers, klanten en de omgeving te versterken zijn wij op zoek naar een:

Marketing Communicatie
Medewerker m/v (parttime)
Wat ga je doen?
Je beheert alle interne en externe communicatie. Je bedenkt en creëert content voor de diverse online en offline
kanalen, zorgt voor een goed communicatie (jaar)plan en je bent hét aanspreekpunt voor alles wat met de huisstijl te
maken heeft.

Daarnaast bouw je verder aan het merk Waterman door diverse marketing activiteiten;
• Je organiseert / coördineert (internationale) beurzen, telersbijeenkomsten, klantbezoeken, maar ook arbeidsmarkt
gerelateerde evenementen (banenbeurs, scholenvoorlichting e.d.).
• Je coördineert het sponsorbeleid.

De nieuwe collega die wij zoeken heeft
• HBO werk- en denkniveau richting marketing communicatie.
• Ervaring in een vergelijkbare functie binnen een productiebedrijf.
• Ervaring met het opzetten en uitvoeren van online- en offline mediacampagnes.
• Affiniteit met de AGF sector en
• Een goede beheersing van de Engels taal (zowel mondeling als schriftelijk).
We zijn op zoek naar iemand die zelfstandig kan werken, proactief en creatief is. Gewend zijn aan hectiek is een must,
net als georganiseerd werken.

Interesse in de vacature?
Herken jij jezelf hierin? En wil je werken bij een internationaal, groeiend en gezond bedrijf met prima
arbeidsvoorwaarden? Stuur een email naar m.zoodsma@dzenpartners.nl.
Heb je vragen? Bel dan met DZ & Partners  0527 - 61 94 68
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