S-Fin & Myburgh is op zoek naar een

MEDEWERKER COMMUNICATIE
& MARKETING 0,6/1,0 FTE

Word jij onze nieuwe collega?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker communicatie en marketing, voor zowel ons assurantiekantoor
als onze RegioBank vestiging. In deze functie krijg je veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Je bent ervaren, actief en
creatief. Je weet wat er nodig is om onze klanten (digitaal) te bereiken. Je schrijft toegankelijk en gemakkelijk. Ook
verwachten wij van je dat je kansen kunt signaleren en deze goed weet te benutten. De klant staat bij ons centraal:
met hem willen wij graag een duurzame en lange relatie opbouwen.

Tot jouw taken behoren o.a.:
• Het beheren en uitbouwen van onze social media kanalen;
• Opzetten en uitvoeren van campagnes;
• Het opstellen van mailings en het maken van presentaties;
• Het onderhouden van onze website;
• Het bewaken van de huisstijl;
• Het uitvoeren van overige administratieve taken.
Wat vragen wij van jou?
Je bent communicatief vaardig en commercieel ingesteld. Je stelt de klant centraal en weet deze wensen te vertalen naar
marketing- en communicatie-uitingen. Je herkent jezelf daarnaast in onderstaand profiel:
• Minimaal MBO werk- en denkniveau met een opleiding in de richting Marketing, Communicatie of (Digitale) Media;
• Relevante ervaring geniet de voorkeur;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en creatief met tekst;
• Kennis van social media en verschillende online management tools;
• Vaardigheid met PC-toepassingen (met name Outlook, Word, Excel en Power Point);
• Dienstverlenende- en servicegerichte instelling;
• Collegialiteit, accuratesse, eigen initiatief en zelfstandigheid zijn een must;
• Proactief en organisatorisch sterk.
Wij bieden:
• Een uitdagende, zelfstandige functie binnen een groeiend bedrijf;
• Een ongedwongen sfeer binnen een gezellig team;
• Een marktconform salaris.

Spreekt de functie jou aan of wil je graag meer informatie over deze functie?
Neem dan contact op met Deborah Meeuwsen 0316-342433 of mail d.meeuwsen@sfin-myburgh.nl.
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