Vacature Commerciële Marketeer
(min. 4 dagen per week/ op korte termijn beschikbaar)

Heb jij een passie voor marketing en commercie, ben je communicatief sterk en pas jij in
een dynamische en veelzijdige organisatie? Solliciteer dan als Commerciële Marketeer bij
CSS Breda!
Leer CSS Breda kennen
CSS Breda is een ambitieus bedrijf dat haar dienstverlening op het gebied van
werkplekleren met leertechnologie continu verbetert om aan te blijven sluiten op de vraag
uit de markt. Wij zijn een leertechnologie- en trainingsbureau en helpen organisaties sterker
te worden door het inzetten van nieuwe effectieve manieren van leren en trainen op de
werkvloer.
Door technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen is de wereld van
leren & ontwikkelen volop in beweging om het opleiden en professionaliseren van
medewerkers hierop te laten aansluiten. Nieuwe technologieën en media zorgen ervoor
dat medewerkers anders informatie verwerken en anders leren. Daarnaast hebben
organisaties moeite om goed personeel te vinden. Medewerkers zijn het grootste kapitaal
voor een organisatie en het is belangrijk om hen te boeien, binden en behouden.
Leer- & Ontwikkelmedewerkers hebben hierdoor de uitdaging om leren anders vorm te
geven en om werkplekleren te gaan implementeren. CSS Breda biedt L&O-ers o.a. het
Expertprogramma Adviseren over Werkplekleren waarin zij worden opgeleid tot Adviseur
Werkplekleren en een advies kunnen uitbrengen hoe werkplekleren in de organisatie kan
worden geïmplementeerd. CSS Breda is op korte termijn op zoek naar een enthousiaste
commerciële marketeer die de communicatie, marketing en werving hiervoor gaat
uitvoeren.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:
-

Onderhouden van online communicatie en inschrijvingen;
Bedenken en uitvoeren marketingacties om bekendheid te vergroten;
Inzetten van marketingkanalen om deelnemers voor expertprogramma te werven;
Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal;
Organiseren en verzorgen van presentaties en demonstraties;
Voorbereiden van en participeren in evenementen waar de doelgroep aanwezig is;
Opvolgen van contacten uit evenementen.

Jouw kenmerken:
-

Commerciële houding, doelgericht, proactief en empathisch;
Een innemende en professionele uitstraling en een sales- en klantgerichte houding;
Zelfstandig, niet snel van je stuk te brengen en gevoel voor humor;
Minimaal een hbo werk- en denkniveau en een marketing achtergrond;
Geïnspireerd door nieuwe vormen van leren, opleiden en leertechnologie;
Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift;
Je hebt goede mediavaardigheden: Social media, Microsoft Office (Word,
PowerPoint en Excel);
Ervaring met L&O wereld is een pré.
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Wij bieden:
-

Een uitdagende en afwisselende functie met veel klantcontacten;
Een jong, gedreven en deskundig team met leuke collega’s;
Een baan voor minimaal 4 dagen per week;
Een informele en hulpvaardige werksfeer en leercultuur;
Continu leren en ontwikkelen;
Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, die bij goed functioneren wordt verlengd;
Een passend salaris;
25 vakantiedagen per jaar;
Opname in het pensioenfonds.

Solliciteer nu!
Ben jij klaar voor deze uitdagende functie? Solliciteer dan vandaag nog en stuur jouw
motivatiebrief en CV t.a.v. Lieke de Greef naar solliciteren@cssbreda.nl. Voor inhoudelijke
vragen over de functie kun je bellen naar Anouk Franken via 076 542 03 64.
Heb jij ons overtuigd met jouw sollicitatiebrief en CV, dan word je binnenkort uitgenodigd
voor een eerste kennismakingsgesprek.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.
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