Vacature Marketing specialist onderwijs (32 uur)
Zien in de Klas zoekt een Marketing specialist die een bijdrage wil leveren aan onze missie:
alle klassen gelukkig zien & gelijke kansen voor elk kind!
Wij zijn een onderwijsadviesbureau en richten ons op het meebouwen aan een sterke basis binnen de school,
zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Wij leveren diensten in diverse
regio’s, zijn actief in het maken van onderwijsinnovaties en lanceren regelmatig nieuwe diensten en producten.
Wij zoeken iemand die:
•
zelfstandig is, een proactieve generalist die ervoor zorgt dat onze mooie producten voor het primair
onderwijs verkocht worden;
•
een spin in ‘t web is en verschillende zaken oppakt op het gebied van marketing;
•
(online) marketing/promo-acties/campagnes bedenkt, schrijft en uitvoert om onze diensten en producten
zo goed mogelijk te verkopen en het vervolgens evalueert voor het beste resultaat;
•
doelstellingen meetbaar kan maken;
•
de verkoop uitvoert in de buitendienst en zaken afhandelt met de binnendienst;
•
thuis is in het creëren en opstellen van een social media strategie met bijbehorende campagnes voor de
verschillende doelgroepen aan de hand van vooraf gestelde doelstellingen;
•
de verantwoordelijk neemt voor de inhoud van onze social media kanalen en onze diensten en producten
deelt via deze kanalen.
Ook ben je verantwoordelijk voor:
•
databeheer en prijzenbeheer;
•
communicatie richting klanten;
•
signaleren van ontwikkelingen in de markt;
•
bezoeken van onderwijsbeurzen en bezoeken van klanten.
Welke achtergrond heb je?
•
HBO Marketing en/of Communicatie;
•
je hebt kennis van het onderwijs en de bijbehorende cultuur;
•
je hebt bij voorkeur ervaring met sales van producten in het onderwijs;
•
je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
•
ondernemend en marktgericht;
•
verantwoordelijk en zelfstandig;
•
uitstekende contactuele eigenschappen.
Wat bieden wij jou?
•
een baan bij een groeiend, informeel en resultaatgericht bedrijf;
•
een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
•
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen;
•
een goed salaris;
•
werken in een ambitieus en gezellig team met enthousiaste en gemotiveerde collega’s.
Interesse in deze vacature?
Is dit dé baan die bij je past en wil je graag bij ZIEN in de Klas werken? Stuur je motivatiebrief dan naar
hrm@zienindeklas.nl.
Iets inhoudelijks weten over deze baan? Nienke Scholte Lubberink is voor vragen bereikbaar via 030-2437682.

