Vacature: Marketing Coördinator
Jij bent van strategie tot uitvoering verantwoordelijk voor de Marketing en Communicatie van
Econvert. Je weet ons op de kaart te zetten en zorgt ervoor dat onze uitstraling zowel in- als extern
klopt bij onze identiteit. Omdat jij in je eentje de marketing kar trekt is het belangrijk dat je
proactief en zelfstartend bent en je mannetje staat in de technische wereld. Door de sterke groei
van onze organisatie, zijn wij op zoek naar een Marketing Coördinator op ons kantoor in
Heerenveen.

Als Marketing Coördinator ga jij aan de slag met:
•
•
•
•
•

Het verder uitwerken en uitrollen van de marketingstrategie;
Uitrollen en bewaken van de huisstijl;
Beheer en up-to-date houden van de nieuwe website;
Organiseren van beursdeelnames en evenementen;
Verzorgen van content voor alle uitingen.

Om jouw werk goed uit te kunnen voeren, heb jij:
•
•
•
•

Een afgeronde HBO-opleiding;
Aantoonbare relevante werkervaring;
Affiniteit met techniek en duurzaamheid;
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pre.

Waar kom je terecht?
Je wordt onderdeel van de afdeling Verkoop. Een internationaal opererende afdeling bestaande
uit 4 Sales Managers en de Manager Sales. Binnen de afdeling ben jij degene die
hoofdverantwoordelijk is voor de Marketing en Communicatie. Jij zorgt ervoor dat alle uitingen
kloppen en dat Econvert goed op de kaart gezet wordt. Op basis van jouw eigen marketingkennis
en visie en de input die je uit de organisatie en vanuit het wekelijkse afdelingsoverleg krijgt, weet
jij de juiste prioriteiten te stellen. Binnen jouw functie krijg je veel vrijheid en
verantwoordelijkheid.
Econvert Water & Energy is een jong en groeiend bedrijf dat internationaal opereert. Samen met
ruim 40 collega’s houden we ons bezig met het duurzaam zuiveren van industrieel afvalwater en
biogasbehandeling. Wij zijn gespecialiseerd in anaerobe biologische processen en het ontwerpen
en bouwen van waterzuiveringsinstallaties. Wij zorgen dat afvalwater een duurzame en
waardevolle energiebron wordt in een wereld waar energie steeds schaarser wordt. Of het nu gaat
om afvalwater uit de papierindustrie, een brouwerij of een aardappelverwerkingsbedrijf: wij
bedenken altijd de juiste oplossing voor én met de klant.

Dit krijg je van ons terug:
• Een uitdagende en vooral afwisselende baan.
• Een prettige werkomgeving binnen een enthousiast team van professionals.
• Wij vinden het belangrijk dat je ondernemend en leergierig bent én blijft, daarom investeren
we in jouw persoonlijke ontwikkeling.

•
•
•

Een marktconform salaris met passende secundaire voorwaarden.
Een parttime functie voor 32 uur.
Een aanstelling voor een periode van 1 jaar, met de intentie dit te verlengen tot onbepaalde
tijd.

Interesse?
Ben jij de Marketing Coördinator die wij zoeken? Stuur je motivatie en CV uiterlijk 8 april naar
info@econvert.nl t.a.v. Pascal Telaar. Maandag 13 april hoor je meer van ons over het eventuele
vervolgtraject.

