Wij zijn op zoek naar een fulltime

Marketing Professional
Kom jij ons team versterken?
Functie
Wij zijn op zoek naar een marketing professional die ons team komt versterken. Ben jij
in staat om ons bedrijf op de juiste manier in
de markt te zetten, ontwikkel je graag content
en zorg je voor de juiste marketing strategie?
Dan hebben wij een fantastische baan voor jou.
BLOKES ontwikkelt zich in hoog tempo en
heeft plaats voor een professional op gebied
van marketing ondersteuning. Heb jij een
aantal jaren ervaring op dit gebied en wil je
deze marketing-kar nu zelf gaan trekken,
solliciteer dan naar deze functie.
Werkzaamheden
• Het bepalen en uitwerken van de marketing
strategie.
• Het ontwikkelen van online content en het
verbeteren van de zichtbaarheid en
vindbaarheid door inzet van SEO/SEA.
• Het ontwikkelen en uitvoeren van marketing
campagnes, zowel online als offline.
• Het uitbouwen van de Social Media
propositie.
• Het ontwikkelen van product / markt
combinaties.
• Het organiseren van workshops en
evenementen met klanten.
Jij
• Gaat ons vertellen hoe marketing en communicatie werkt en gebruikt moet worden in
de ICT branche.
• Beschikt over HBO werk- en denkniveau op
het gebied van marketing en/of communicatie.
• Bent in staat om ons “merk” te versterken,
zowel online als offline.
• Bent toe aan de volgende stap in je
loopbaan en wil de marketing-kar nu zelf
gaan trekken.

Wij
zijn BLOKES. Een team gedreven ICT
professionals, 13 jaar geleden gestart en
inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle,
professionele, eigenwijze en klantgerichte
onderneming. Wij mogen prachtige opdrachtgevers bedienen op het gebied van
Cloud, Infrastructuur en Services. Wij zijn
actief in verschillende branches, variërend
van media, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en
industrie. Hierdoor komen wij in aanraking
met veel verschillende organisaties en afwisselende uitdagingen. Wij bedienen onze
klanten vanuit ons kantoor in Zwijndrecht.
BLOKES is financieel gezond, volledig
zelfstandig en heeft ambitieuze doelstellingen voor de toekomst. Het team telt
momenteel 15 personen, waardoor je niet
alleen echt meetelt maar ook je eigen plek
kunt veroveren. De lijnen zijn kort, helder en
direct.
Verdiensten
• Een goed salaris.
• Alle gereedschappen die je nodig hebt.
• 25 vakantiedagen / 8% vakantiegeld /
bonusregeling.
• Goede pensioenvoorziening.
• Heel veel ruimte om je eigen positie te
creëren.
• Full time baan, bepaalde tijd gevolgd door
een vast contract.
• Vrijdagmiddagborrel in onze eigen
BLOKES Bar (zodra het weer kan/mag).
• Team uitjes, ook wanneer dat weer mag.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op : vacatures@blokes.org
BLOKES
Ter Steeghe Ring 59
3331 LX Zwijndrecht

https://blokes.org
088-1200900
vacature@blokes.org

