marketing
medewerker
[stageplek]
“People don’t buy what you do, they buy why you do it.”
Simon Sinek

Kindermedicijn B.V.
De zorg is toe aan vernieuwende producten die het welzijn van de patiënt
ten goede komen. Kindermedicijn zet zich in voor het verbeteren van de
zorg door het introduceren van nieuwe innovatieve producten.
De Beeldsluiter is het eerste initiatief van Kindermedicijn. Deze visuele
weergave van de bijsluiter helpt patiënten om de lastige, papieren bijsluiter
te begrijpen.
Wij zijn op zoek naar een marketing man of vrouw, die ons kan helpen bij de
marketing van de Beeldsluiter en haar gerelateerde producten. Ook zijn er
in het algemeen veel kansen op het gebied van marketing voor ons bedrijf.
Deze kansen willen wij graag benutten en daar kunnen wij alle hulp bij
gebruiken.

Wie ben jij?

Geïnteresseerd?! Lees dan snel verder of de onderstaande situaties bij jou passen:
•

Mensen helpen staat op de eerste plaats. Het bijdragen aan de gezondheid van de
samenleving met jouw werkzaamheden, dat vind jij belangrijk!

•

Je bent helemaal thuis op de Social Media platformen. En zou het liefst hier heel de dag mee
bezig willen zijn.

•

Jij vindt het leuk om je eigen gang te kunnen gaan. Bent zeer creatief. Een functie met ruimte
voor eigen inbreng schrikt je zeker niet af. Het initiatief nemen vind jij juist leuk en leerzaam.

•

Nieuwe dingen leren is leuk. Jij ben daarom leergierig en op zoek naar nieuwe kennis.
Luisteren naar wat collega’s te zeggen hebben, hoort daar absoluut bij.

•

Dynamiek en verandering zijn belangrijk. Een veranderende omgeving vind je interessant.
Het liefst draag je bij aan een verandering.

Zijn deze situaties herkenbaar? Lees dan verder wat wij vragen.

In het kort
Jij:
•
•
•
•
•
•
•

Neemt initiatief
Hebt minimaal MBO denkniveau
Je volgt momenteel een marketing gerelateerde opleiding
Houdt van een uitdaging
Bent een creatieve duizendpoot
Bent communicatief vaardig
Voelt je thuis in een klein, groeiend bedrijf

En natuurlijk ben je gewoon heel enthousiast om aan de slag te gaan.
Wij zijn een klein, groeiend bedrijf met een innovatief karakter. Deze marketing functie is een ware
uitdaging omdat er veel aan het veranderen is binnen ons bedrijf. Er is ruimte voor eigen inbreng.
Jij mag ons laten zien wat je allemaal in huis hebt. Wij luisteren naar jou en zijn benieuwd wat jij ons
kan bieden.
Ook al pas jij niet precies in het plaatje dat wij schetsen, er is altijd de mogelijkheid om gewoon eens
kennis te maken. Wij moedigen dit zelfs aan en willen iedereen een kans geven.
Stuur daarom jouw CV met een korte motivatie naar b.deboer@kindermedicijn.nl of voor meer
informatie bel met Bianca de Boer, 06-130 56 005

