Vacature Office Manager/ Marketing Assistent
Het bedrijf
Econvert Water & Energy in Heerenveen richt zich op het duurzaam zuiveren van industrieel afvalwater en biogasbehandeling.
Anaerobe technologie is daarbij de basis. Een multiprojectenorganisatie, bestaande uit enthousiaste professionals die graag in
teams functioneren. Internationaal opererend en altijd strevend naar verbetering. Of het nu afvalwater uit de papierindustrie,
een brouwerij of een aardappelverwerkend bedrijf is, Econvert Water & Energy bedenkt de juiste oplossing voor én met de
klant. Een groeiende en dynamische organisatie waar je energie van krijgt.
Om de aanhoudende groei het hoofd te kunnen bieden zoeken wij een gedreven

Office Manager/ Marketing Assistent (0,6 fte)
Als Office Manager/Marketing Assistent ga je een spilfunctie op ons kantoor vervullen. Je vindt het een uitdaging om samen
met de afdeling Verkoop te werken aan een goede marketingstrategie. Daarbij richt je je onder meer op onze online
presentatie en beursbezoeken. Daarnaast zorg je er met je collega Office Manager (0.6 FTE) voor dat de zaken op het kantoor
soepel verlopen. Binnen Econvert wordt continu gewerkt aan duurzame industriële projecten, maar denken we ook na over de
oplossingen van morgen. Jij denkt volop mee in het verbeteren van de uitstraling van het bedrijf.

Jouw profiel:
Vanuit je marketingachtergrond ben je van nature gericht op het optimaliseren van de uitstraling en commerciële
positionering van bedrijven. Je weet prioriteiten te stellen in een soms hectische omgeving en bent een ontzorger. Je bent
kritisch op de output van jezelf en je collega’s en wilt continu verbeteren.

Jouw taken:
-

Het ondersteunen van de afdeling Verkoop op marketinggebied
Het onderhouden van de onlinepresentatie van het bedrijf
Het organiseren van beursdeelnames
Gezamenlijk met de collega Office Manager het beheren van kantoorvoorraden, telefoonbeantwoording en reizen
boeken

Als Office Manager/ Marketing Assistent beschik je over:
-

Een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau (Marketing)
Aantoonbare relevante werkervaring
Affiniteit met techniek en duurzaamheid

Wat bieden wij
-

Een marktconform salaris met passende secundaire voorwaarden
Een prettige werkomgeving binnen een enthousiast team van professionals
Een open en respectvolle bedrijfscultuur
Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen

Interesse…? Stuur dan je sollicitatie naar info@econvert.nl
-Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld -

