Binnendienstmedewerker
38 UUR PER WEEK

Grote kans dat je in de provincie Overijssel woont of werkt. Een weekend Amsterdam vind je vast fantastisch, maar
ook dichtbij huis hebben we veel te bieden! Denk aan het bezoeken van één van de vele festivals in onze steden
Zwolle of Deventer. Of aan een dag shoppen en een terrasje pakken in Enschede. Een mountainbiketocht met
vrienden maken op de Sallandse Heuvelrug of schaatsen in Giethoorn. Als jij hier net zo enthousiast over bent als
over je uitstapjes naar Amsterdam, dan zijn wij op zoek naar jou!

JIJ

Als binnendienstmedewerker ben jij onze spin in het web op ons kantoor in Zwolle.
Je beantwoordt alle telefoontjes en mailtjes die er binnen komen en je ondersteunt
de collega’s met diverse uitvoerende en administratieve werkzaamheden.

Wat wij verwachten van jou
• Je hebt minimaal een HBO achtergrond in communicatie,
toerisme of marketing
• Je bent enthousiast en pro-actief
• Je bent secuur en representatief
• Je bent kwaliteits- en resultaatgericht

• Je bent klantvriendelijk
• Je bent zelfstandig
• Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden (mondeling en schriftelijk)

Wat zijn je werkzaamheden?
• Beantwoorden van binnenkomende telefoontjes. Je beantwoordt de
vragen of verbindt door of zorgt ervoor dat de vragen opgevolgd worden
• Het afhandelen van e-mails aan onze merken
• Het uitvoeren van diverse administratieve en secretariële
werkzaamheden
• Ondersteuning aan onze bindings- en brandingsmedewerkers
• Uitzetten offertes

• Support in de organisatie van
partnerbijeenkomsten/ persreizen
/ site visits
• Beheren van onze websites
• Redactie verzorgen voor diverse uitingen,
zoals social media en nieuwsbrieven
• Ondersteunen bij online campagnes

Wij

MarketingOost

Wij bieden een veelzijdige en afwisselende functie, met een
grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid,
goede primaire en secundaire arbeids-voorwaarden,
waaronder mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling
en bovenal een prettige werksfeer.

Het hoofdkantoor van MarketingOost bevindt zich in Zwolle en
we hebben ook een vestiging in Delden. Voor deze vacature werk
je vijf dagen in de week in Zwolle en kan het voorkomen dat je
af en toe ingezet wordt in Delden.

Ben je geïnteresseerd? Mail dan je motivatie en cv
voor 13 juni naar malberts@marketingoost.nl.
De gesprekken vinden plaats op maandag 17 juni.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alice Voorhorst
(manager branding) 038 – 421 67 98 / 06 – 43 48 64 98.

MarketingOost bestaat uit directie, staf, administratie en de
teams branding en binding. Er zijn 35 tot 40 mensen werkzaam.
MarketingOost is te omschrijven als een dynamische en
transparante organisatie die volop in ontwikkeling is. Je werkt in
een nieuw pand van de Atoomclub waarbij je ook veel andere
bedrijven kunt ontmoeten.
Meer informatie is te vinden op www.marketingoost.nl.

