Vacature Planner:
Kom jij ook bij ons werken? Organiseren is waar jij energie van
krijgt. In de chaos van de dag zorg jij dat de taken gebeuren die
echt belangrijk zijn en bewaak jij de planning bij onze grote klanten.
Je bent gedreven en werkt graag samen met je collega’s in een organisatie
die snel groeit en waar dus steeds nieuwe collega’s het team komen versterken.
Wij zijn One4marketing, een consultancy agency die klanten helpt bij het veranderen naar een customer
centric werkwijze. Wij zijn één van de twee Diamond HubSpot partners van Nederland.
Wij hebben een planner nodig
om onze werkzaamheden bij klanten vlekkeloos te laten verlopen.
Je werkt nauw samen met de marketingconsultants die de strategie bij een klant bewaken. Op basis van
deze strategie en het aantal uren p/m wordt een planning gemaakt voor het maken van content,
marketingactiviteiten en bouwen van websites. Jij zorgt ervoor dat het interne en externe
marketingteam weet wat ze wanneer moeten doen en zorgt ervoor dat onze producten op tijd bij onze
klanten komen.
Wat wij bieden:
•
•
•
•

een inspirerende, jonge organisatie waar je je snel kunt ontwikkelen;
een marktcomform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
een VrijMiBo maar dan op donderdag.
28-32 uur per week

Jouw werkzaamheden/verantwoordelijkheden:
•
•
•
•

de planning van websitetrajecten en projecten bij klanten bewaken;
overzicht houden in een snel veranderende organisatie;
het marketingteam aansturen met je planning;
content controleren op kwaliteit en spelling.

Wat wij vragen:
•
•
•

commerciële kennis op hbo-niveau;
werkervaring als planner;
goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

Het is een pré als je kennis hebt van inbound marketing en klantvraagstukken van de toekomst. Ook
vinden we het fijn als je ervaring hebt met scrum.
Onze kernwaarden:
•
•
•
•
•

Verantwoordelijkheid
Oprecht & integer
Uitdaging
Can-do mentaliteit
Hulpvaardigheid

Krijg jij energie van de beschrijving van deze werkzaamheden, stuur dan een e-mail naar Linda de Vos
(linda@one4marketing.nl) of bel voor meer informatie met Niels Sonneveld, 06- 11725700.
PS: Sollicitatievideo’s vinden wij heel leuk! 😊
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

