Wihabo is op zoek naar een
MARKETING EN COMMUNICATIEMEDEWERKER (M/V)

die creatief is en een echte hands-on mentaliteit heeft
Alles voor het WOW-effect
Tastbare communicatiemiddelen met impact, daar leven we voor bij Wihabo.
Door te innoveren met nieuwe technieken en processen zorgen wij dagelijks
voor een wow-effect bij onze klanten. Al ruim 30 jaar zijn we de kwajongen in
drukwerkland. We doen dingen nu eenmaal graag anders. En dat doen we, omdat
wij vinden dat het altijd beter kan. Steeds zoeken wij de grens op van het mogelijke
om onze klanten de mooiste producten te bieden, om daar hun impact in de markt
mee te vergroten. En met trots zien we onze club groeien. Inmiddels bestaat onze
Wihabo-clan uit ruim 70 medewerkers.
Wie zoeken wij?
Wihabo zoekt mensen die ervan houden uitgedaagd te worden. Mensen die er samen
aan willen trekken om iedere dag een betere versie van onszelf te worden. Maar ook
mensen die houden van plezier maken. Want hard werken en samen plezier maken gaat
bij ons hand in hand. Maak jij er jouw missie van om onze gave producten wereldkundig
te maken en de juiste doelgroepen aan te spreken? Kom je met leuke ideeën, toon je
initiatief en kent social media geen geheimen voor jou? Dan ben jij de Marketing en
Communicatiemedewerker die we zoeken! Ook als jij die afgestudeerde HBO’er bent
die toe is aan de tweede stap, zien we jouw reactie graag tegemoet.
De functie
Alles voor het Wow effect. Daar staat Wihabo voor en daar sta jij ook voor. Als Marketing en
Communicatiemedewerker ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze in- en externe communicatie en middelen. Je bent veelal operationeel actief, maar vormt ook graag
een sparring-partner op strategisch niveau. Je bent steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze boodschap over te brengen. Bij het plaatsen van de door jou gecreëerde
content zorg je ervoor dat het een aantrekkelijk geheel wordt. Ook plannen en organiseren
is jou op het lijf geschreven. Je bent een echte duizendpoot die zo een draaiboek voor een
event of bijeenkomst op papier zet en zorgt voor de uitvoering ervan.
De werkzaamheden
• Je profileert Wihabo, onze diensten en producten via diverse communicatiekanalen
• Je onderhoudt en optimaliseert onze website en ons intranet
• Je creëert content voor persberichten, nieuwsbrieven, blogs, e-mails en social media
• Je beheert, analyseert en optimaliseert onze social media accounts
• Je ondersteunt bij events, campagnes en beurzen, stelt presentaties samen voor
bijeenkomsten en houdt deze up to date qua vormgeving en actualiteit
• Je beoordeelt sponsoraanvragen en handelt deze af

Wat vragen wij van jou?
We komen graag in gesprek met jou als je:
• Beschikt over minimaal een HBO-diploma in Marketing & Communicatie
• Ervaring hebt in een soortgelijke functie of de leergierigheid om nieuwe
dingen te leren en jezelf te ontwikkelen
• Kennis van en ervaring met online media en SEO optimalisatie bezit
• Een kei in teksten bent en aandacht besteedt aan de 1e indruk en ‘het plaatje’
• Stressbestendig bent en in staat om prioriteiten te stellen
• Redactionele vaardigheden bezit
• Een talent bent in organiseren
• Ervaring hebt in het werken met Google Analytics en Adobe Indesign
Wat krijg je van ons?
• Een zelfstandige, verantwoordelijke functie (36 uur per week) in een
ambitieus en ondernemend bedrijf. Door de verschillende processen
en mensen waarmee je werkt, is echt geen dag hetzelfde.
• Een informele, no nonsens werkomgeving waarin resultaat telt, maar
vooral ook respect voor elkaar en een goede sfeer.
• Prima arbeidsvoorwaarden waaronder een salaris dat past bij jouw
werk- en denkniveau en ervaring.
Interesse?
Denk je dat dit de baan is waar jij op hebt gewacht? Stuur dan voor 6 april ‘20
een brief met motivatie en cv en naar vacature@wihabo.nl. Vermeld in de
onderwerpregel de functienaam waarvoor je solliciteert. Voor meer inhoudelijke
informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bianca Pranger,
Marketing en Communicatieadviseur, telefoon: (073) 534 07 00.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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