Vacature – Marketingcommunicatie medewerker
Trifier is hét opleidings- en expertise centrum voor professionals op gebied van complexe
communicatie en de-escaleren van spanningsvolle situaties. We verzorgen organisatie brede
ontwikkeltrajecten voor zorg & onderwijs professionals. Goede en humane zorg begint hier, bij
Trifier.
We zijn een bekende naam in de Zorg en (Speciaal)Onderwijs sector en werken samen met hen aan
de mooiste trainings- advies en ontwikkelingsopdrachten om medewerkers in Zorg, Welzijn en
(Speciaal) Onderwijs door heel Nederland en België beter, blijer en trotser op hun werk te maken
Als Marketingcommunicatie medewerker bij Trifier draag je bij aan de zichtbaarheid en relevantie
van Trifier in de markt.

JOUW WERKZAAMHEDEN
• Doorvertalen van ondernemingsdoelstellingen naar een strategisch communicatie(jaar)plan
en een concreet actieplan
• Het vertalen van inhoudelijke informatie naar relevante, herkenbare en doelgroepgerichte
content (van webteksten tot leaflets, presentaties, blogs, nieuwsbrieven, mailings, social
media)
• Beheren, monitoren en optimaliseren van de website
• Ervaring met online marketing en e-mail marketing software (bij voorkeur MailBlue)
• Je draagt bij aan een nauwe samenwerking met sales
• Bedenken en organiseren van evenementen

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
• Relevante HBO/WO opleiding
• Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van Marketingcommunicatie
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Vlotte schrijfstijl die je moeiteloos kunt aanpassen aan de taal van de doelgroep
• Klantgerichtheid en klantbeleving zit in jouw DNA
• Commercieel inzicht (je hebt gevoel voor trends in de markt en pikt kansen snel op)
• Kan snel schakelen, flexibel, zelfstandig, teamplayer
• Je bent goed in het creëren en behouden van focus, je werkt projectmatig en behoudt het
overzicht
• Natuurlijke organisatiesensitiviteit
• Affiniteit met de zorg
• Je bent (minimaal) 24 uur per week beschikbaar

DIT BIEDEN WIJ
- Een afwisselende job in een leuk team bij een groeiende en dynamische onderneming
- Een marktconform salaris
- Mogelijk tot volgen van (vak)opleidingen en/of cursussen
- Veel kansen om te laten zien wat je kunt en een open sfeer met alle mogelijkheden om je
verder te ontwikkelen.
- Fijne en goede werksfeer waar hard gewerkt wordt en ook veel gelachen. Met een informele,
open cultuur

TEAM TRIFIER
Trifier bestaat uit een team van ruim 50 professionals. Samen werken we aan de mooiste trainingsadvies en ontwikkelingsopdrachten om medewerkers in Zorg, Welzijn en Speciaal Onderwijs door
heel Nederland en België beter, blijer en trotser op hun werk te maken.
Het kloppend hart van onze organisatie, waar een vaste kern van 10 medewerkers werkt, ligt in Rijen.
Ongeveer 10 minuten lopen vanaf station Rijen, en zo’n 25 autominuten van Breda. Onze
medewerkers, adviseurs, trainers, coaches en trainingsacteurs onderscheiden zich door hun
uitgebreide vakkennis, praktische en interactieve werkwijze en door hun betrokkenheid.
Enthousiasme voor ons vak is wat ons bindt!
Meer info over Trifier? Klik hier en lees wie wij zijn en wat we doen.

SPREEKT DIT JE AAN EN WIL JIJ BIJ ONS WERKEN?
Stuur je sollicitatie, cv en motivatie, dan naar info@trifier.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie
Marketingcommunicatie medewerker’. Zien we een match, dan nodigen we jou uit voor een
(kennismakings)gesprek bij ons op kantoor.
Heb je een vraag over de vacature? Neem contact op met Martin Notté via e-mail martin@trifier.nl
of bel hem op telefoonnummer 0161-231118.

