CHIEVER ZOEKT EEN MARKETING ASSISTENT (32 UUR)
CHIEVER
Merkenbureau Chiever, opgericht op 1 januari 2011, is een juridisch adviesbureau. Wij adviseren grote en
middelgrote Nederlandse ondernemingen met internationale merkenportefeuilles bij de bescherming van
hun merken. Wij zorgen ervoor dat onze klanten controle en overzicht over hun merkregistraties krijgen.
Daarnaast adviseren wij bij conflicten en zorgen we ervoor dat klanten naar aanleiding van ons advies de juiste
beslissingen kunnen nemen.
Naast zaken als klantgerichtheid, uitstekende service, betrokkenheid en hard werken, hechten wij veel waarde
aan werken in een leuk team waar we met elkaar onze doelen behalen, open communiceren, gezellige
(vrijdagmiddag)borrels hebben en op zijn tijd een kantooruitje.
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste zelfstandige hands-on Marketing Assistent voor 32 uur per
week.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als Marketing Assistent ben je mede verantwoordelijk voor het vergroten van de naamsbekendheid van Chiever. Je
haalt er plezier uit om in een ondersteunende en uitvoerende rol een waardevolle bijdrage te leveren aan de
lopende marketing projecten. Je bent vanaf het begin betrokken bij deze projecten en speelt hierin een grote rol.
Je bent een spin in het web en je werkt mee aan allerlei marketing / sales gerelateerde zaken zoals onder andere;

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het beheer en optimalisatie van de content op onze website, LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter
Meedenken over de inzet van verschillende (online) marketing- en communicatiemiddelen
Ons klanten adressenbestand onderhouden en invoeren
Zorgdragen van de versturing van onze nieuwsbrief
De statistieken van Google analytics doorgronden en bijhouden
De herkenbaarheid van Chiever waarborgen door middel van de huisstijl
Klantenenquête praktisch vormgeven

Door jouw relevante studie- en werkervaring weet jij precies wat de klant nodig heeft. Je bent nauwkeurig,
taalkundig sterk en een snelle regelaar. Je werkt zelfstandig en je kunt snel schakelen tussen de verschillende
werkzaamheden. Het ene moment ben je bezig met het versturen onze nieuwsbrief en het volgende moment ben
je bezig met het analyseren van de statistieken van Google Analytics. Hier draai jij je hand niet voor om!
Het is een nieuwe functie waarvan het takenpakket nog niet volledig is gekaderd. Wij denken aan een profiel van
iemand die aan het begin van zijn/haar carrière staat en er voldoening uithaalt de volledige scope van marketing
werkzaamheden op te pakken. Er is ruimte voor groei/ontwikkeling en eigen initiatief om de functie in de toekomst
verder inhoudelijk vorm te geven. In deze functie rapporteer je aan de Marketing Manager.
PROFIEL

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in de richting van Marketing en/of Communicatie
Ruime ervaring met social media en/of online marketing
Je hebt minimaal 1 a 2 jaar werk ervaring in een soortgelijke functie
Hands-on mentaliteit: je bent een aanpakker en werkt zelfstandig
Je bent accuraat en kunt planmatig werken
Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Kennis van het grafische programma Gimp is een pre

WIJ BIEDEN
▪ Een interessante leerzame functie binnen een leuke, ondernemende organisatie
▪ Enthousiaste, ambitieuze collega’s die jou graag op weg helpen
▪ Gezellige (vrijdagmiddag)borrels
▪ Fijne werkplek, goed bereikbaar met het openbaar vervoer
▪ Een marktconform salaris
Voor meer informatie en/of voor je motivatiebrief en CV, kun je contact opnemen met Jennifer Homan via
HRM@chiever.com / 020-8204000.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature plaatsing wordt niet op prijs gesteld

