VACATURE – Medewerker Sales & Marketing
Bij Tjinco bv zijn we ervan overtuigd dat positieve prikkels leiden tot gewenst gedrag. Wij hebben dan
ook de missie om het gedrag van mensen positief te beïnvloeden door de leefomgeving aangenamer in
te richten en verkeersveiliger te maken. Dit doen we met een ruim aanbod aan onderscheidend
(straat)meubilair en met ons verkeersprogramma Leer in het Verkeer, gebaseerd op de illustraties van
Dick Bruna.
Onze klanten zijn onder andere: gemeenten, scholen, vastgoedorganisaties, architecten en ontwerpers.
Wij zijn een klein bedrijf met groeiambities. Daarom zijn we op zoek naar een proactieve, commercieel
ingestelde medewerker (m/v) Sales & Marketing voor 24-32 uur per week.
Jouw taken en verantwoordelijkheden bestaan uit het meedenken over en uitvoeren van sales - en
marketingactiviteiten zoals:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

het onderhouden van de contacten met onze bestaande klanten
het uitbouwen van het klantenbestand
het maken en opvolgen van offertes
het deelnemen aan vakbeurzen
het invoeren van orders in het CMS systeem Exact
het mede beheren van ons CRM systeem PerfectView
het schrijven en verspreiden van content via de diverse social mediakanalen
het schrijven van diverse teksten voor online en offline media (nieuwsbrief, persberichten, etc.)
het uitvoeren van DM activiteiten
het organiseren van deelname aan vakbeurzen
het mede ondersteunen en voorbereiden bij het verzenden van orders
het organiseren en uitvoeren van verkeerslessen op basisscholen in Nederland behoort tot de
mogelijkheden

Functie-eisen en ervaring
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Afgeronde Communicatie en/of Marketing opleiding – MBO+/HBO niveau
Ervaring met klantcontacten in de functie van verkoop binnen- of buitendienst
Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands
Basiskennis Wordpress is een pré
Ervaring met de zakelijke inzet van social media
Gevoel voor vormgeving, design en DTP is een pré
Goede organisatorische kwaliteiten

Competenties:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Zorgvuldig en accuraat
Zelfstandig
Proactief
Resultaat- en klantgericht
Flexibel
Communicatief
Commerciële instelling

Wat bieden wij jou:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Een zelfstandige, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief
De kans om mee te groeien met het bedrijf
De mogelijkheid om jouw uren flexibel in te delen
Een laptop van de zaak
Het volgen van vak gerelateerde cursussen
Een marktconform salaris

Kun jij je vinden in deze vacature en zie jij het als een uitdaging om deze kleine onderneming te helpen
de volgende stap te zetten? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar marcel@tjinco.nl en wie weet ben jij
binnenkort onze nieuwe collega Sales en Marketing!
Voor vragen over de vacature kan je contact opnemen met Marcel Tjin. Tel: 06-515 712 17
Wil je meer weten over wie wij zijn en wat we doen bekijk dan onze websites:
www.tjinco.nl
www.leerinhetverkeer.nl

