Marketing coördinator
24 uur per week
Een frisse kijk op onderwijs
Eruit halen wat erin zit! Dat is de opdracht van het onderwijs, de ambitie van ouders en professionals uit
het onderwijs. Vanuit deze visie ontwikkelen wij toetsen voor taal en rekenen en aanvullend lesmateriaal.
Met onze producten dragen we bij aan een positief leerklimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen,
zelfverantwoordelijk leren en een professionele cultuur op school.
De functie
Als marketingcoördinator ontwikkel en realiseer je het marketing- en verkoopbeleid in lijn met het beleid
van de organisatie. Je werkt samen met je collega voor marketingcommunicatie en met de
productmanagers en accountmanagers bij het opzetten en uitvoeren van marketingplannen en campagnes.
Vanuit een goed gevoel voor wat op de onderwijsmarkt speelt, ontwikkel je deels zelfstandig zowel online
als offline campagnes, en stuurt deze aan.
Een veelzijdige functie waar veel creativiteit en flexibiliteit bij komt kijken.

Functie-eisen en competenties
- Je beschikt over minimaal een hbo-diploma op het gebied van marketing/commerciële economie
- Zo’n 5 jaar relevante ervaring in zowel offline als online marketing
- Je bent digitaal vaardig en beheerst verschillende social media vanuit marketingsperspectief
- Je bent creatief in het bedenken van effectieve campagnes met beperkte budgetten
- Je kunt je goed aanpassen om doelmatig te blijven handelen binnen een projectenorganisatie
waarin verschillende disciplines met elkaar samenwerken.
- Je bent ondernemend, leert snel je eigen koers varen en bent als het moet flexibel inzetbaar.
- Je hebt affiniteit met onderwijs (PO/VO)
Wij bieden
- Kantoorruimte in de stad Groningen
- Enthousiaste collega’s die nauw samenwerken in projectteams
- Een brutosalaris tussen 2700 - 3400 euro o.b.v. 36 uur, afhankelijk van je ervaring en competenties.
Sollicitatie/informatie
Mail je CV en sollicitatiebrief vóór 12 juli naar aleidabouman@diataal.nl of bel voor meer informatie 0508200120.
De gesprekken vinden plaats op 18 juli. Tijdens deze gesprekken vragen we je iets te laten zien van je werk
en je portfolio.

