Wij zijn op zoek naar een:
Vadain biedt als
gordijnleverancier
totaaloplossingen voor
woninginrichters en
grootwinkelbedrijven in de
Benelux, Europa, Noord
Amerika, Azië en Australië.
Door een gestroomlijnd
bedrijfsproces van inkoop,
confectie, digitale
ordersystemen en
distributie ontzorgt zij haar
klanten volledig in de
verkoop van gordijnen.
Vadain maakt onderdeel
uit van Venture Group. Als
holdingmaatschappij zorgt
Venture Group ervoor dat
haar diverse
ondernemingen zich
optimaal kunnen richten
op hun core business.

Specialist Marketing met gevoel voor communicatie
(40 uur per week)
Functieomschrijving
Binnen Vadain ben jij verantwoordelijk voor het marketing- en
communicatiebeleid. Met jouw kennis, ervaring en passie adviseer je
het managementteam bij de strategische en tactische besluitvorming
voor ons bedrijf. Je regelt de marketing- en communicatieprojecten en
je ondersteunt onze klanten in hun verkoopactiviteiten richting de
consumenten. Je bent in staat om mee te veranderen binnen het beleid
dat jullie hebben bepaald. Zo blijft je werk afwisselend en kun je ervaring
en inzichten breed inzetten.
Wat breng je mee?
Jij bent een doortastende kandidaat met ervaring in een soortgelijke
functie. Je hebt een HBO-diploma richting marketing en/of
communicatie. Je beheerst de Engelse taal goed, kennis van de Duitse
taal is een pré. Doordat je graag out of the box denkt, fungeer jij als
frisse gesprekspartner op meerdere niveaus. En omdat je altijd op de
hoogte bent van trends in de markt en binnen jouw vakgebied zorg je
voor een passend advies. Je schrijfvaardigheid zet jij in om de plannen
van het managementteam naar concrete marketing- en
communicatietrajecten te vertalen. Je hebt bij voorkeur ervaring binnen
een B2B organisatie.
Wat bieden we?
Je krijgt een zelfstandige en afwisselende baan met veel uitdaging en
ruimte voor persoonlijke groei. Je werkt binnen een innoverende
organisatie die volop in beweging is. Natuurlijk krijg je een goed salaris
en prima aanvullende arbeidsvoorwaarden en kom je te werken in een
omgeving vol enthousiaste collega’s die ervoor zorgen dat jij je in notime thuis voelt.
Hoe solliciteer je?
Is je interesse gewekt? Dan komen we graag met je in contact. Je mag
je motivatiebrief met CV sturen naar adoedens@venture-group.nl
t.a.v. Alida Doedens, afdeling P&O. Voor vragen of aanvullende
informatie kun je contact opnemen met Jeanet Kroek, HR adviseur op
telefoonnummer 038 385 50 00.
Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijs gesteld.

