Wij zoeken een getalenteerde marketing medewerker!
Do you love the smell of shit in the morning?
Dan ben je bij ons aan het goede adres! Want dan hebben we namelijk veel gemeen:
ook wij zijn dol op alles wat met mest te maken heeft! Ben jij net afgestudeerd op het
gebied van marketing en communicatie of heb je al enkele jaren werkervaring maar
zoek je een nieuwe uitdaging? Ben je breed georiënteerd, volg je online ontwikkelingen
op de voet en ben je een talent dat creatieve hersenspinsels tot tastbare en
doeltreffende content kan omzetten? Dan hebben wij dé plek voor jou!
Wie zijn wij?
Wij zijn wellicht jouw nieuwe collega’s van Drijfmesttechniek.nl. Wij zijn gespecialiseerd
op het gebied van mestbewerking, met variërende projecten door heel Nederland en
ver daarbuiten. Wij zijn een bedrijf dat mest bewerkingsmachines bouwt, verkoopt en
gebruikers begeleidt bij het gebruik ervan en ‘we love it’! Wij verkopen de machines in
het buitenland, zorgen dat klanten tevreden zijn, dat problemen die voorkomen snel
opgelost worden én we zorgen dat klanten weten wie wij zijn. En daar kom jij om de
hoek kijken!
Wat zoeken wij?
Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met onze sector en op een creatieve en leuke
manier ons bedrijf nog beter op de kaart kan zetten!
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Ben jij zelfstandig, creatief en werk jij graag aan iets groters dan alleen je eigen
job?
Beschik jij over een vlotte pen en beheers je de commerciële schrijfstijl?
Ben jij een spin in het web die overzicht weet te behouden en niet schrikt van
deadlines?
Beschik jij over een proactieve en assertieve houding?
Beheers jij de Engelse en Duitse taal?
Heb jij kennis van alle mogelijke marketinginstrumenten, hou je dit up to date en
lees je jezelf in?
Kun jij omgaan met software als InDesign en Photoshop voor het ontwerpen van
foldermateriaal en dergelijke?
Vind jij het leuk om je op commerciële wijze te verdiepen in onze naar ‘shit
smelling’ machines?

Dan ben jij misschien wel de ‘shitty person’ die wij zoeken!
Je werkzaamheden
Waar jij je in de kern mee bezighoudt, is onze visie en drive overtuigend overbrengen
naar de buitenwereld. Laat ze daar buiten maar eens een poepie ruiken! We zijn een

jong bedrijf, dus we verwachten ook van jou dat je met verfrissende en vernieuwende
ideeën komt. Je levert op proactieve wijze een bijdrage aan het uitvoeren van het
communicatiebeleid, gericht op zowel interne als externe doelgroepen. Je bent
verantwoordelijk voor de vertaling van de activiteiten van de onderneming naar een
effectieve communicatie. Je weet hoe je de verschillende doelgroepen kunt bereiken en
geeft zo bekendheid en waarde aan ons bedrijf. Jij zorgt voor de frisse wind door onze
complete marketing!
Wat hebben wij jou te bieden?
Bij ons bedrijf werken allemaal jonge mensen, wij bieden je ontzettend veel
mogelijkheden om je te laten groeien in alle opzichten, je kunt bij ons alle ideeën delen
en wie weet kunnen we wat met jouw frisse blik op onze werkwijze. Wij willen uitblinken
en perfect werk leveren, daar wil jij toch bij horen? Kortom, genoeg redenen om te
reageren!
Ook belangrijk
Dat je een vrolijke noot bent. Iemand die niet zomaar een baan zoekt, maar met ons
bedrijf mee wil groeien en knallen totdat de shit uit de lucht is. Want je toekomstige
collega’s houden van hun vak en doen er alles aan om klanten echt verder te helpen.
Enthousiast?
Kun jij ons overtuigen met jouw passie voor deze job? Reageer dan direct via
onderstaande mail met jouw motivatie en CV. En wie weet zien we je dan binnenkort
ons kantoor binnenlopen!
(Graag hebben we je reactie binnen voor 22 maart, de gesprekken volgen dan in de
week van 25 maart)
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