Techniek saai en ingewikkeld? Wij overtuigen je van het tegenovergestelde in deze
uitdagende en creatieve marketing- en communicatiefunctie in de klimaatbranche!
Sta jij aan het begin van je loopbaan en ben je op zoek naar een startersfunctie waarin jij je goed
kunt ontwikkelen in B2B marketing en communicatie? Dan zijn wij opzoek naar elkaar!
Wij zoeken naar een gedreven fulltime:
Marketing en Communicatie collega
Jouw Werkzaamheden
Je bent medeverantwoordelijke voor diverse marketing en communicatie uitingen voor meerdere
bedrijven. Hierbij kan je denken aan:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Online & Offline uitingen waaronder:
o Het Bijhouden/beheren van websites
o Advertentiecampagnes opzetten
o Het Versturen en maken van nieuwsbrieven en persberichten
o SEO- & SEA-campagnes monitoren
Het organiseren van evenementen zoals:
o Beurzen
o Congressen
Het verantwoordelijk zijn voor de huisstijl
Fotograferen en filmen bij projectbezoeken
Diverse marketingacties naar klanten organiseren
De beschikbaarheid van relevante documentatie verzorgen
Het ondersteunen van de afdeling verkoop
Opzetten en uitvoeren van de volledige Social-mediastrategie
Het aanspreekpunt zijn voor externe partijen waarmee we samenwerken op het gebied van
marketing en communicatie
Schrijven en controleren van goede commerciële (SEO) teksten voor onder andere campagnes
en de daarbij behorende uitingen

Dit ben jij









Je hebt een opleiding gevolgd in de richtingen commerciële economie, marketing of
communicatie
Je hebt maximaal 2 tot 3 jaar relevante werkervaring
Je beschikt over een goede dosis humor en HBO werk- en denkniveau
Ook breng je recente vakkennis mee en inspireer je je teamgenoten
Je houdt van perfectionisme, kunt goed plannen, bent creatief en toont initiatief
Je durft out of the box te denken
Je werkt resultaatgericht, zowel zelfstandig als in teamverband
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift

Dit zijn wij
Airview Luchtbehandeling is een leverancier van airconditioning en warmtepompen en onderdeel van
een groep bedrijven in de installatiebranche. We werken samen in een team van ongeveer 50 mensen
en jouw werkzaamheden zullen tussen de verschillende bedrijven rouleren. De laatste jaren zijn we
gegroeid en wordt er hard gewerkt om onze organisatie verder te professionaliseren. Doordat
marketing en communicatie een steeds grote rol krijgen in het bedrijfsleven, willen wij de komende
jaren verder bouwen aan de afdeling marketing.
Wij bieden een leuke startersfunctie binnen een groeiende organisatie. Je zult werkzaam zijn in een
enthousiast team met goede arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is het een afwisselende baan met
dynamiek want je hebt te maken met allerlei verschillende factoren binnen deze groep van bedrijven.
Elke dag kan dus anders zijn!
Tot slot heb je ruime mogelijkheden tot ontplooiing van eigen ideeën en talenten. En werk je in een
leuke, collegiale en informele werksfeer met daarbij gezellige vrijdagmiddag borrels.

Geïnteresseerd?
Reageren kan tot en met 25 januari via vacatures@airview.nl t.a.v. J. Giljam.

