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Functieprofiel Marketing & Communication  

Functienaam       : Marketing medewerker  

Functierol      : Marketing & Communication   

Plaats in de organisatie    : Staff  

  

Samenvatting van de functie en taken  

De medewerker marketing & communicatie draagt zorg voor het uitbreiden en in stand houden van de 

naamsbekendheid van het bedrijf en haar diensten, faciliteiten en arrangementen bij gedefinieerde 

doelgroepen. Hiertoe draagt hij/zij zorg voor in- en externe communicatie in samenwerking met eventueel 

reclamebureaus en beheert en bewaakt de huisstijl.  

  

Verder houd jij je bezig met:  

• Het (mede) opstellen en tot uitvoering brengen van het marketingplan   

• Opzetten en uitvoeren van klant- en marktonderzoeken   

• Voorbereiden, uitvoeren, coördineren en analyseren van alle (online) marketing- en 

advertentieactiviteiten zoals de eigen bedrijfswebsite, reclamecampagnes, beurzen, Google Adwords 

en/of social media als Facebook, LinkedIn en Instagram   

• (Mede) opstellen en verspreiden van persberichten en nieuwsbrieven   

• Adviseren van uitvoerend en leidinggevend personeel op het gebied van marketing en de inzet van de 

juiste marketingmix   

• Meedenken over de optimalisatie van de huisstijl en de tone of voice van een merk, product, 

dienstverlening of organisatie   

• (Mede) creëren van draagvlak (intern en extern) voor nieuwe marketingcampagnes   

• Onderhouden van contacten met relevante externe partijen (bijvoorbeeld klanten, leveranciers, pers, 

concurrenten)   

• Voeren van overleg met collega’s op het gebied van marketing, pr, communicatie en sales   
• Volgen van relevante ontwikkelingen in het marketingvakgebied  

  

Wat wij vragen:  

Wij zoeken een representatieve, enthousiaste collega met een sprankelend en opgeruimd persoonlijkheid. Bij 

voorkeur heb jij relevante ervaring en affiniteit met de Retail branche. Ben jij servicegericht, stressbestendig, 

flexibel en enthousiast? Dan is jouw sollicitatie van harte welkom.   

  

Het betreft een functie met hoge werkdruk en is veelzijdig voor 32 tot 40 uur per week. Daarnaast ben je 

bereid incidenteel in te vallen bij ziekte en verlof, ook in de vakantieperiode.   

  

Verder heb of ben jij:   

• Goede beheersing van de Nederlandse en eventueel de Engelse taal  

• Klantgericht   

• Servicegericht   

• Communicatief sterk  

• Zowel in een teamverband als zelfstandig kan werken  

• Goede sociale vaardigheden en commercieel aangelegd  

• Nauwkeurig  en oplossingsgericht  

• Je bent bereid om in het weekend te werken.  

• Bij voorkeur woonachtig in de buurt van Rotterdam  

  

Wat wij bieden?   

Een fijne afwisselende baan met hele leuke collega’s. Je zal je informeel naar je collega’s kunnen gedragen en 
uiteraard wat formeler naar de klanten toe. Je staat er niet alleen voor, want je krijgt intern begeleiding. Iedere 



dag leer je. Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door gedrevenheid, enthousiasme en innovatie. Wij 

werken  
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binnen Arslan Group aan een omgeving waar iedereen optimaal kan werken, ongeacht geslacht, ras, religie, 

leeftijd of achtergrond.   

  

En daarnaast:   

• Een leuk en gemotiveerd team van ervaren collega’s   
• Interne en externe kennisdeling   

• Goede groei- en opleidingsmogelijkheden  

• Een inspirerende no-nonsense werkomgeving   

• Ruimte voor jouw ideeën en initiatieven   

• Bonus regeling  

• Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband   

• Reiskostenvergoeding   

• 25 vakantiedagen per jaar (op basis van 40 uur per week)   

  

  

Functie-eisen  

Opleidingsniveau     : Mbo+   

Opleiding      : Marketing & Communication  

Ervaring       : 1+ jaar   

Start salaris      : Nader bespreekbaar  

  

Plaats van de functie binnen de organisatie Valt 

direct onder bedrijfsleider.   

   

Verwante functies   

De marketingmedewerker kan, bij gebleken geschiktheid, doorgroeien naar de functie van marketingmanager  

   

Competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten)  

• Communicatief   

• Creativiteit   

• Samenwerken   

• Competitief   

• Analytisch vermogen   

• Projectmatig werken   

• Samenwerken   

• Rapportage- /presentatie vaardigheden   

• Nieuwsgierig, op de hoogte van nieuwe trends/ontwikkelingen  
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