Ter versterking van het Marketing & Sales team is Mobilane op zoek naar een:

Junior Marketing Communicatie Medewerker
Online (20-24 uur)
Ben jij starter en heb jij een frisse blik op online communicatie, een afgeronde opleiding (MBO 4, HBO)
in een relevante richting en affiniteit met innovatie en groen? Houd je van afwisseling en ben je
hands-on ingesteld? Solliciteer dan en misschien word jij onze nieuwe collega.

Jouw verantwoordelijkheden
-

Beheer en ontwikkel de websites en webshop van Mobilane, Oase Lease en de Darthuizer
Groep
Analyseren, adviseren en optimaliseren van de online vindbaarheid & zichtbaarheid van de
websites (SEO/SEA).
Social Media beheer (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest)
Nieuwsbrieven, artikels en mailings schrijven en vormgeven
Schrijven van teksten ten behoeve van promotie- en marketingmateriaal.
Aanspreekpunt voor het PR-bureau.
Aanspreekpunt op gebied van online communicatie voor het netwerk van agenten, dealers en
media.
Ondersteunen bij de uitvoering van marketing- en communicatieplannen.

Wij vragen
-

Een afgeronde MBO 4 / HBO opleiding in een relevante richting.
Goede Nederlandse en Engelse taalvaardigheden (in spraak en schrift).
Zelfstandig, proactief, stressbestendig, creatief en praktisch ingesteld.
Teamspeler; kan met elk niveau communiceren.
Ervaring met WordPress, Google Analytics, MailChimp, Hootsuite en het Adobe pakket zijn
een pré.
Affiniteit met ‘groen’ is mooi meegenomen.

Wij bieden
-

Werken bij een internationale organisatie met de sfeer van een familiebedrijf.
Een afwisselende en zelfstandige functie.
Een groene werkomgeving.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Organisatie
Mobilane BV ontwikkelt en produceert innovatieve kant & klaar groensystemen. Deze producten
leveren een bijdrage aan een beter leefklimaat met name in een bebouwde omgeving. Mobilane is
internationaal actief in Europa, Azië, Noord- en Zuid- Amerika, Afrika en bekend van onder meer de
Kant-en-Klaar Haag, Mobiroof, LivePanel, LivePicture, WallPlanter en NoiStop.

Interesse?
Herken jij jezelf in het geschetste profiel? Mail jouw motivatie en Curriculum Vitae voor 15 mei 2018
naar Ilonka Knura, Marketing- en Communicatiemedewerker, marketing@mobilane.nl.

